Pressmeddelande
Januari 2018

LE KLINT fyller 75 år och lanserar en helt ny lampdesign
Den nya lampserien ARC, designad av Manér Studio, kickstartar 75-årsjubileet under 2018 för den välkända
lamptillverkaren LE KLINT. Den unga designduon på Manér Studio har designat en modern lampserie inspirerad
av den monumentala arkitekturen och de vackra valven i Grundtvigskirken i Köpenhamn, som på sin tid
skapades av arkitekt P.V. Jensen-Klint. ARC har tydliga referenser till LE KLINTs vanliga veckade lampa och
resultatet är både elegant och urbant med ett enkelt och sofistikerat utseende som omfamnar och ger stöd åt
LE KLINTs DNA och de 75 åren i ljusets tjänst.
Det är ingen tillfällighet att det är just den berömda Grundtvigskirken i Köpenhamn som varit inspiration för de
unga designerna bakom ARC. LE KLINTs grundare, Tage Klint, var son till P. V. Jensen-Klint, huvudarkitekten
bakom kyrkan. Han dog innan kyrkan var färdig och det blev alltså han son, arkitekt Kaare Klint, som
färdigställde kyrkan tillsammans med sin son, Esben Klint. Med lanseringen av ARC förenas dåtid, nutid och
framtid på ett vackert sätt och den är samtidigt en manifestation av verksamhetens 75-årsjubileum som ett
modernt designvarumärke.

ARC – en ny lampserie
Den nya lampserien ARC har designats av Nanna Neergaard och Marie Hesseldahl som tillsammans utgör
Manér Studio. Deras mål har varit att skapa en lampserie som också vänder sig till den yngre konsumenten. De
hittade inspirationen i LE KLINTs DNA, den handvikta lampskärmen och de tolkade den med inspiration från de
imponerande valven i Grundtvigskirken. Genom att kombinera den vikta skärmen med svart ek får de en
modern twist på den vanliga LE KLINT-lampan. ARC-skärmen är tillverkad av samma material som de handvikta
skärmarna, men bygger på principen om två identiska skal som satts ihop med ett ekfanerband runtom.
Nanna Neergaard och Marie Hesseldahl berättar om sin inspiration och sina tankar: ”För oss var det en
avgörande faktor att skapa ett visst igenkännande och samtidigt tillföra en ny och yngre dimension till LE
KLINTs jubileumslampserie. Vi ville ta avstamp i LE KLINTs fantastiska designarv och valde att lägga till en ny
dimension till den vanliga vikta skärmen. Vi älskar det sätt som plisseringen bryter ljuset på, så att det
omväxlande är diffuserat och koncentrerat. Vi ville också ta med dessa kvaliteter in i vår kollektion i en
nytolkning av den vikta skärmen. ARC har alltså fått sina bågformade linjer genom att de inspirerades av de
ikoniska bågarna i Grundtvigskirken som ritades av P.V. Jensen Klint”, avslutar de två unga designerna.
LE KLINT är mycket entusiastiska för den spännande designen, som nu under 2018 markerar det 75:e året. Den
administrativa chefen, Kim Weckstrøm Jensen, berättar om samarbetet med Manér Studio: ”Det är inte första
gången LE KLINT samarbetar med mycket unga designer. Det är viktigt att se framåt och tillföra vår kollektion
något nytt, och det kan Manér Studio. Vi tror att ARC både kommer att tilltala våra nuvarande kunder men
också en yngre publik. Och den berättar på bästa sätt LE KLINTs historia om ett unikt hantverk”, säger han
avslutningsvis.
Design av kollektionen ARC: Manér Studio/Nanna Neergaard och Marie Hesseldahl.
ARC pendel – modell 187M vit skärm, svart ek.
Mått: H 27 cm, B 23 cm, Ø 15 cm
Ljuskälla: Lysdiodlampa – E27
Energiklass: A++ – E
Rekommenderat pris 3.295 SEK
ARC multilampa – modell 188S vit skärm, svart ek. Inklusive krok för upphängning.
Mått: H 32 cm, B 19 cm, Ø 11 cm
Ljuskälla: Lysdiodlampa – E14.
Energiklass: A++ – E
Rekommenderat pris 3.945 SEK

ARC golvlampa – modell 387 vit skärm, svart ek, svart stål.
H 142 cm, B 55 cm, Ø 28 cm.
Ljuskälla: Lysdiodlampa – E27
Energiklass: A++ – E
Rekommenderat pris: 5.895 SEK
ARC bordslampa – modell 388 vit skärm, svart ek.
Mått: H 40 cm, B 19 cm, Ø 11 cm.
Ljuskälla: Lysdiodlampa – E14
Energiklass: A++ – E
Rekommenderat pris: 3.945 SEK
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Den kreativa entreprenören Tage Klint grundade LE KLINT 1943. Men historien om företaget började redan 40 år tidigare, när Tage Klints
far, arkitekt P.V. Jensen-Klint, vek den första lampskärmen till en fotogenlampa som han hade designat själv. Hela familjen Klint, inklusive
sönerna Tage och Kaare Klint, och en lång rad goda vänner sysslade därefter med att förfina skärmen under flera år, tills Tage Klint valde att
göra familjen Klints hemslöjd och vikande till ett riktigt företag. Han lade också till en avgörande detalj till de ursprungliga Klint-skärmarna,
nämligen den unika fästkragen. Kaare Klint var en känd och respekterad arkitekt och en duktig konsthantverkare och designer och LE KLINT
hade stor glädje av hans enorma talang. ”Fruktlampan” och ”Kiplampan”, som han skapade när företaget startade, är fortfarande några av
LE KLINTs mest populära lampor. De vikta lampskärmarna är företagets design-DNA och det speciella hantverket sköts fortfarande av
särskilt utbildade medarbetare som också kallas ”vikflickor”. År 1953 tog Jan Klint, Tage Klints son, över. Som affärsman var han ljusår före
sin tid. För att trygga sina anställda skapade han den fond som sedan 1972 har drivit verksamheten LE KLINT. Klints lampor har utvecklats i
samarbete med arkitekter och designer under hela 1900-talet och justeras löpande i takt med de tekniska framstegen. Företaget har i dag en
stor klassisk kollektion med design av bland annat Kaare och Tage Klint, Poul Christiansen och Andreas Hansen, samt en modern kollektion
med design av bland annat Markus Johansson, Christian Troels, Øivind Slaatto och Aurélien Barbry. LE KLINT säljer sina lampor i mer än
40 länder.
Besök www.leklint.dk för mer information om företaget.

