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Den traditionsrige, danske belysningsvirksomhed LYFA relancerer i efteråret 
en ny kollektion, der indeholder mere end 50 forskellige pendler, bord- og 
gulvlamper fra LYFAs enorme bagkatalog - tegnet af nogle af Danmarks 
dygtigste belysningsdesignere.

Kærlighed og respekt for det gamle design
LYFA så for første gang dagens lys i 1903 og står i dag bag nogle af  
Danmarks mest ikoniske lamper. Efter en årrække hvor virksomheden har 
været lukket ned, så vækkes LYFA atter til live igen. Relanceringen sker på 
baggrund af en stor passion for de tidsløse lampers historie, originalitet og 
funktionalitet samt deres evne til at skabe det gode lys. Kollektionen er nøje 
udvalgt med respekt for designernes håndværk, detaljegrad og materialevalg.

Funktionalistisk design tilpasset nutiden
LYFA har arbejdet sammen med store danske designere og blev i sin 
tid kendt for deres fremadsynet, stringente og funktionalistiske design. 
2020-kollektion af relancerede lamper tæller blandt andre Divan 2, Peanut 
og !inotchka-pendlerne, som hver især viser alsidigheden i LYFAs formgiv-
ning og belysningsdesign. Centralt for alle lamperne er deres unikke, skulp-
turelle udtryk og deres evne til at skabe stemning, liv og rum. Lampernes 
høje kvalitet og fastholdelsen af det originale håndværk gør dem til stadighed 
moderne, funktionelle og æstetiske designikoner. Med den nye kollektion 
sigter LYFA mod både det professionelle og private marked.

Ikoniske klassiskere støves af
De klassiske designs fra LYFA bygger på en stolt, dansk lampetradition, 
hvor den funktionelle belysning dyrkes. Lamperne er alle blevet opdateret og 
"njusteret. Rasmus Markholt, design director hos LYFA, fortæller ”Med LYFA 
sætter vi barren højt for moderne lamper i højeste kvalitet og vi vil udfordre 
den gængse opfattelse af, hvad belysning kan og skal. Vi vil give nogle af 
Danmarks smukkeste lamper den værdighed de fortjener og videreføre 
dansk design internationalt”.

Hele kollektionen vil blive præsenteret på 3daysofdesign samt online på 
lyfa.com den 3. september og vil efterfølgende kunne forhandles hos en 
lang række danske og internationale butikker i løbet af efteråret.
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