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Lumega Home er en virksomhed skabt 
på baggrunden af en passion samt en 
fascination af belysning. Vi designer og 
producerer selv vores lamper. Hver enkel 
produkt skabes med fokus på både 
designudtrykket samt lyskvaliteten. 

Miljø og bæredygtighed er vigtigt for 
os, der er derfor essentielt for Lumega 
Home at skabe produkter der både rent 
udtryksmæssigt samt kvalitetsmæssigt 
kan gå i arv. På den måde sparer vi på 
jordens ressourcer, samtidig med at et 
styk designhistorie bliver bevaret livet 
igennem. Vi bestræber os på at skabe 
designs som følger tidens tendenser, 
samtidig med at de tapper ind og skabe 
unikke produkter ud fra de strømninger 
vi ser indenfor interiør.

Vi forstår hvor vigtigt lyset er i daglig-
dagen og vores mål er at integrerer 
lyset på smukkeste vis i vores lamper. 
Vi drømmer om at dele vores passion 
for belysning og formidle den positive 
effekt god belysning har på os alle. Vi 
ønsker at gøre det let for vores kunder, 
at tage den rette beslutning ift. hvilken 
belysning der er den rette for dem.

Vi sætter en ære i at vores valg i design-
processen tages på baggrund af vores 
solide faglige viden. Størstedelen af 
Lumega Homes medarbejdere har en 
uddannelse indenfor belysning og vi 
brænder for at formidle vores tekniske 
viden på forståelig vis. Vi blander vores 
individuelle ekspertviden for at skabe 

de bedst mulige resultater. Vores mål er 
at skabe kreative løsninger som både er 
bæredygtig for økonomien, produktion 
samt for vores kunder og ikke mindst at 
skabe smukke produkter.

Lumega Home har fokus på materialer 
og formgivning. Materialerne er i fokus 
og får frit spil i alle de unikke variationer 
naturmaterialerne end måtte komme i. 
Lyset er altafgørende i Lumega Homes 
lamper og vores produktdesignere 
og lysdesignere skaber i samarbejde 
de bedste produkter uden at gå på 
kompromis med hverken design eller 
lyskvalitet. Vi har fokus på stemnings-
skabende belysning til indendørsbrug. 
Vores lamper er mere end blot design-
objekter, de er designet med henblik 
på at skabe en helhedsoplevelse der 
kan understøtte den personlige stil. 
Vi ønsker at designe lamper med et 
ekstraordinært udtryk, der signalerer 
kvalitet på højt plan og solidt håndværk. 

Grundstenene i vores vision er at 
kunne påvirke mennesker til at nyde 
design, funktionalitet og vigtigst af alt 
belysning, der gør en forskel i rummet. 
Vi lægger os i selen hver dag for at skabe 
smukke og funktionelle produkter med 
den rette belysning til at understøtte 
hverdagens gøremål. Lys er essentielt 
for vores helbred og netop det vil vi 
gerne hjælpe vores kunder med at 
forstå samt implementere i den travle 
hverdag. Lumega Home skaber lys til 
livet og oplyser livets små øjeblikke.





En kombination af materiale nysgerrighed, formgivning og leg med lyset har skabt grundlag for 
mange Lumega Homes lamper - at skabe et designobjekt med ét liv med og uden dagslys.



Marmoren får her fri mulighed for 
at udtrykke sine smukke og unikke 
forskelligheder i foreningen med 
det varme messing look.

Agnete  - en 
udtryksfuld pendel.





Alvilda.





Smukke detaljer i et stramt 
design - matsort metal der 
møder mathvid opalglas.

Caja -  en let og 
elegant lampe.







Dagny er Lumega Homes take på den klassiske 
glas pendel. Den fås i både matsort fatning eller 
med en fatning i blankt messing look. Dagny er 
en familie på tre farver: Rose, Smokey Grey og 
Brown - derudover fås den både i 20 cm og 30 cm 
i diameteren. Fatningen er en E27, hvilket vil sige 
en stor fatning. Valget af pæren til denne pendel 
spiller en stor rolle i forhold til designudtryk. Pæren 

er en synlig del i af lampen og man har derfor stor 
medbestemmelse og kontrol over hvilket udtryk 
og stemning man gerne vil skabe med denne 
pendel. Farvetemperaturen anbefales til at være 
2700 K, hvilket er gældende for alle Lumega 
Homes lamper. Det anbefales ligeledes at vælge 
en pære uden diffuser (frossen glas), da dette vil 
forstyrre letheden i Dagnys designudtryk.







Naturens organiske former 
og leg med lyset får frit spil 
i Lumega Homes smukke 
Drop familie.

Drop fås i
fem farver.







Kisser er en smuk og dragende pendel, der 
med sine fire armes forgreninger ender ud i 
12 mundblæste glaskubler. De tynde smukke 
glaskubler changere i farven grundet den tynde 
film, de er betrukket med. Herved får denne 
pendel et smukt liv i både dagslys og i de mørke 
timer. Alle Lumega Homes pendler er dæmpbare, 
hvilket vil sige at der kan justeres på lysstyrken. 

Denne pendel bruger G9 pærer, hvilket med fordel 
kan være med en diffuser på, så man undgår at se 
LED dioderne i pæren. Kisser kan både monteres 
som et svævende designobjekt over spisebordet 
eller tæt på loftet, så pendlen får lov at sprede sit 
lys i hele rummet.



En stemningsfuld pendel 
i smuk grøn marmor, som 
kan kombineres med den 
resterende familie.

Marble Circle - en
del af Marble serien.









Marble Kube.







Marble Linear - Lumega Homes bestseller. En 
smuk lineær lampe, der gør sig god over både 
køkkenbord og spisebord. Smuk grøn marmor 
i fuld flor - ikke én lampe er ens, hvilket er med 
til at gøre hver lampe til en helt særlig oplevelse. 
Lyskilden er integreret i denne lampe og er gemt 
bag den diffuser, som er med til at sprede lyset på 
smukkeste vis over eksempelvis køkkenøen eller 

spisebordet. Lampen måler 120 cm i længden og 
holdes oppe i to tynde men stærke wire. Dette 
giver en helhed til designet og Marble Linear 
synes vægtløs i rummet. Ledningen flugter langs 
den ene wire. Lampen hænges let op med det 
dertil hørende klik-system, hvilket også gør den 
let at få i vatter.





Marble Narrow er en del af Marble serien, den er både smuk alene, sammen med flere af samme type 
eller blandt dets øvrige familie medlemmer. Kun fantasien sætter grænser.



Marble Trio.







Marble Wide er Marble seriens sidste medlem. Som sine familie medlemmer forenes den
grønne marmor med det varme messing look og skaber en smukt og grafisk udtryk.





Vera er en minimalistisk pendel skabt i matsort 
stål. Med sit slanke design gør denne pendel sig 
godt i mange sammenhænge. Vera kan både 
være en udtryksfuld stand-alone lampe eller 
som en kombination af flere. Derudover kan Vera 
pendlen også være en underspillet pendel i et rum

med andre lampe typer. Lyset fra denne pendel 
er direkte og der er mulighed for at skifte lyskilde. 
Vera kan både benyttes over en køkkenø, et 
spisebord, i entreen eller hvorend den passer ind 
hjemme hos dig. En tidsløs pendel med mange 
muligheder.



Klassisk smuk pendel skabt 
i messing med både direkte 
og indirekte lys.

Winthers pendlen  
- en klassiker.









Saga væglampe.







Thora væglampen er skabt i sandsten og fås i både Ø15 cm og Ø26 cm. Den giver et smukt lys på 
væggen, ligesom Saga. Thoras lys kommer fra basen, hvor Sagas lys kommer bagfra pladen.



Kumis Square bordlampe.







Kumis Round er en del af Kumis serien. De er begge skærm bordlamper, skabt i marmor og
messing look detaljer. Skærmen fordeler lyset i rummet på smukkeste vis - en stemningsskaber.



Rabbit bordlampe.
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