
Dagslyslamper til 
arbejdspladser og institutioner

Dalen High Tech LED dagslyslamper

Innolux Tokio 10 W LED
Innolux Tokio er en moderne og 
smart lysterapi- og arbejdslampe 
med led-lys.
Endvidere er den udviklet med 
knapper for forskelligt lys: Morgen-
lys, arbejde, læsning og aftenlys.
Pris Kr. 1.295,- inkl. moms

Innolux Candeo Dagslysrør 15 W
Candeo er den første pendel med 
lysterapi på markedet. 
Med vippekontakt forvandles Candeo 
fra normal lampe til lysterapi.
Fås i rød, hvid og sort

Pris Kr. 2.495,- inkl. moms

Innolux Aurora 2x36 W
Dagslysrør
Aurora er en flot designet lysterapi-
lampe, som giver lysterapi hele 
vejen rundt i en diameter på 85 cm.  
Med Aurora kan flere personer få 
lysterapi samtidigt. 
Pris Kr. 1.995,- inkl. moms

Innolux Valovoima 30 W LED
Nyhed 2016.Designet er uovertruf-
fen og lyset fra Valovoima er 
eminent. Den giver 10.000 lux og 
lysstyrken kan nemt reguleres med 
drejeknap. En meget stilfuld lampe 
til skrivebordet.
Pris Kr. 2.4995,- inkl. moms

Innolux Mesa Mega 2x80W
Dagslysrør
Mesa Mega er udviklet med et 
meget kraftigt lys, som er tilstræk-
keligt til at flere personer kan få 
lysterapi samtidigt. 

Pris Kr. 3.995,- inkl. moms

Lysterapi A/S

Showroom efter aftale
Ågade 114

DK-2200 København N

 Telefon: +45 2533 2222
Email: info@lysterapi.dk

Webshop: www.lysterapi.dk

Needlite 24 W LED
NYHED
Dansk design, når det er bedst. 
Needlite består af to lamper, hvilket 
giver en mere jævn og behagelig 
fordeling af lyset - uden skygger og 
genskin.
Pris Kr. 3995,- inkl. moms

Innolux Candeo Dagslysrør 15 W
Candeo er den første pendel med 
lysterapi på markedet. 
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fra normal lampe til lysterapi.
Fås i rød, hvid og sort

Pris Kr. 2.495,- inkl. moms

Innolux Aurora 2x36 W
Dagslysrør
Aurora er en flot designet lysterapi-
lampe, som giver lysterapi hele 
vejen rundt i en diameter på 85 cm.  
Med Aurora kan flere personer få 
lysterapi samtidigt. 
Pris Kr. 1.995,- inkl. moms



Dagslyslamper
Kundecase: Drosthuset i Glostrup

Med den nye dagslyslampeserie fra Dalen kan vi nu tilbyde 
en unik mulighed for at skabe et kraftigt men samtidig 
behageligt dagslys i ikke tilstrækkeligt oplyste kontorer og 
andre lokaler. 

Om vinteren kan lamperne også med stor fordel benyttes 
af alle, der føler sig trætte og humørforladte denne periode 
af året. En virkelig god investering. 

Lysterapi.dk er specialister i dagslyslamper og lysterapi-
lamper. Vi har Danmarks største og mest innovative 
udvalg, også til skrivebordet. Se produktoversigt sidst i 
denne brochure.

Kundecase: Drosthuset i Glostrup

Vi er i Drosthuset meget glade for vores 4 dagslyslamper. 
De er med til at sikre gode arbejdsbetingelser, idet lamper 
giver et godt arbejdslys, og gør at man ikke bliver træt på 
samme måde som almindeligt lys. 

Vi er også meget glade for muligheden i at regulere lyset 
både i styrke og farvetemperatur, da vi ikke har behov for 
at bruge det hele tiden. Det var god ide for os at få en 
demonstration af lamperne, da det gav et meget bedre 
billede af, hvordan de ville se ud i vores hus.

Maibrit Nielsen, leder
Drosthuset Glostrup

Alle fotos er taget midt på dagen i starten af februar, 
2016. 

Vi har leveret lysterapilamper til mange regioner, 
kommuner og institutioner, herunder:

Blåkærgård, Botilbuddet Tulipanvej, Holbrogaard, Blå kors 
Tåstrup, Else-hus botilbud, Gerontopsykiatrisk-Skejby, 
Psykiatrien i Roskilde, Psykiatri- og Socialstaben i Region 
Midtjylland, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Psykiatri-
en Syd, Strandvænget, Udviklingscenteret Skansebakke, 
Værested Valmuen, Værested Lyset, Ældrecenter Øst 
Odense samt mange læger, psykiatere, psykologer, 
specialklinikker.

Drost huset
før efter  

Kundecase: Roskilde Kommune

Vi har leveret 18 dagslyslamper til Roskilde Kommune, Center 
for Alkohol- og Stofbehandling.
Begejstringen er stor; hør hvad en medarbejder fra admini-
strationen udtaler:

Jeg vidste ikke, at jeg manglede/havde behov for en 
dagslyslampe, før jeg fik en. I den periode jeg har gjort brug af 
lampen, som på nuværende tidspunkt er ca. 2 måneder, er 
der sket følgende:

Jeg har en loftlampe (DL-C405T) på arbejdet, som jeg tænder 
når jeg møder om morgenen. I de første ca. 45 minutter, står 
den på ”morgenlys”, herefter skruer jeg op for det ”almindeli-
ge” lys. 
Når det almindelige lys er på, virker lampen som enhver 
anden lampe, lige bortset fra at den ikke genererer genskin i 
for eksempel papir og PC-skærm. Ca. 45 minutter inden jeg 
har fri, står den på ”aftenlys”, så kroppen lige kan vænne sig 
til tanken om at den skal falde til ro. Jeg ved ikke hvad der gør 
det, men det virker.

Jeg vil helt klart anbefale andre, at anskaffe sig sådan en 
lampe, da den booster din krop og forbedrer dit personlige 
velvære. Hvis du er i arbejde, kan din arbejdsgiver få en 
gladere og mere engageret medarbejder, ved at investere i 
sådan en til dig, da jeg også er af den overbevisning at den 
kan minimere sygdom/fravær og tungsind. 

At man så, oveni købet, får en professionel og udsøgt 
betjening af Lysterapi.dk, som kommer ud til dig, taler med dig 
om dine behov, kommer med forskellige løsningsforslag, 
følger op på om det virker m.m., er jo kun et ekstra gode. Jeg 
giver de varmeste anbefalinger til Lysterapi.dk 

Roskilde Kommune
før efter  

før efter  

Jeg har fået nemmere ved at falde i søvn – og derved 
fået et  bedre søvnmønster.
Fået vendt mig selv fra B til (næsten) A menneske.
Jeg har fået mere energi i hverdagen.
Jeg har nemmere til smil.
Jeg har mærkbart fået reduceret min angst (socialfobi).
Jeg har ikke haft tegn på vinterdepression i den periode
jeg har haft lampen.
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Roskilde Kommune
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