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15 %
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FRÅN ANGIVNA
PRISER.

INREDNINGSARMATURER
AVTALSNUMMER
23.3-8004-18:031

AJ PRODUKTER AB
Org. Nr. 556190-7329
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KONTAKT
VID ORDER/AVROP
E-post: order@ajprodukter.se
Telefon: 035-180 500
VID OFFERT ELLER FÖRNYAD
KONKURRENSUTSÄTTNING:
offentligupphandling@ajprodukter.se
AJ PRODUKTER AB
www.ajprodukter.se
HUVUDKONTOR MED SHOWROOM
Transportvägen 2, 301 82 Halmstad
Telefon växel: 035 - 180 000
SHOWROOM STOCKHOLM
Fannys väg 3, 120 69 Nacka
Telefon växel: 035 - 180 000
AVTALSANSVARIG
August Hammar
Telefon: 035 - 180 893
epost: august.hammar@ajprodukter.se
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BRA ATT VETA
15 % AVTALSRABATT SKA DRAS AV
FRÅN ANGIVNA PRISER.
För att säkerställa bästa möjliga leveranssätt
är det önskvärt att lokalisering av godsmottagning/
reception anges i samband med beställning.
Exempelvis våningsplan, rumsnummer eller
tillgång till hiss.
För avrop av varor med avropsformen särskild
fördelningsnyckel ingår leveranskostnaden i priset
om varuvärdet är 20.000:- eller mer. För avrop under
20.000:- får AJ Produkter AB ta ut ersättning för den
faktiska leveranskostnaden inom Sverige.
Finns intresse att få in produktlistan i ert inköpssystem
kontakta avtalsansvarig.
15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

TAKLAMPA GATSBY
Pendellampa med munblåst glaskupa. Taklampan har en textilsladd
och är anpassad för takkrok. Max 60 W, sockel E27. Storlek: Ø320 x
H 290 mm.
Mässing/rökfärgad
Blå
Brun/rökfärgad

[383301]
[383309]
[383312]

2.395:2.395:2.395:-

TAKLAMPA LIZZIE
Taklampa med lackerad insida i snyggt kontrasterande färg. Lampan
har en vit sladd och är anpassad för takkrok med takkopp.
Inkl. integrerad, dimbar LED. Max 12 W, Lumen: 840 lm.
Storlek: Ø350 x H 242 mm.
Mattsvart/orange
Mattvit/blank röd
Mattvit/lime

[383161]
[383162]
[383163]

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

1.895:1.895:1.895:-

TAKLAMPA POP
Taklampa med cylinderformad textilskärm och transparent sladd med
takkåpa för krokupphängning. Lampan har ett hängande bländskydd.
Max 75 W, sockel: E27. Storlek: Ø400 x H 300 mm.
Svart
Vit
Natur

[383151]
[383152]
[383153]

1.495:1.495:1.495:-

PENDELLAMPA PLOP
Upplivande LED-lampa i läcker design som påminner som såpbubblor. Med den här lampan får du en stämningsfull belysning och ett
vackert blickfång i rummet. Lampan passar både som fönsterlampa
och som ljuskälla inne i rummet. Lumen 95 Lm, ljuskälla 3W LED,
sockel E27. B 100 x H 290 mm.
Koppar
Svart

[383421]
[383422]

1.025:-

1.095:1.095:-

TAKLAMPA MAGNUM
En stilfull taklampa med metallskärm i en modern tolkning av industriell design. Den passar lika bra i lunchrummet som på ett café och är
snygg både när den hänger ensam eller flera på rad. Storlek: Ø380 x
H 273 mm.
Vit
Svart
Grå
Koppar

[383141]
[383142]
[383143]
[383144]

1.025:1.025:1.025:1.025:-
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PENDELLAMPA STREAM
Pendellampa i industriell och modern design med
avtagbar skärm. Växla mellan att ha skärmen med
ljusutsläpp på din fönsterlampa eller ta av skärmen
så får du en avskalad lampa med stämningsfullt
sken. Lumen 115 Lm, ljuskälla 2W LED, sockel E27.
Bredd: Ø125 mm. Höjd: 230 mm.
Svart

[383423]

995:-

BORDSLAMPA VEGA
Dekorativ bords- och fönsterlampa med läcker
fyrkantig fot och stjärnformad LED-lampa. Lampan
blir en snygg inredningsdetalj och avger ett
stämningsfullt ljussken. Vega har matchande svart
sladd. Lumen 35 Lm, ljuskälla 0,75W LED, sockel
E27. B 85 x H 325 mm.
Svart
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[383420]

995,-

TAKLAMPA PICASSO
Taklampa i enkel och elegant design med en touch
av retro. Lampan har en transformator i takkopp
och är anpassad för takkrok. Ljuskälla: dimbar
LED. Bredd: Ø500 mm. Höjd: 197 mm. Sockel:
GY 6,35.
Mattvit
Svart

[383342]
[383362]

1.955:1.955:-

BORDSLAMPA PICASSO
Bordslampa i enkel och elegant design med en
touch av retro. Lampan har en brytare på kabeln.
Ljuskälla: dimbar LED. Bredd: Ø180 mm. Höjd:
355 mm. Sockel: G4 6,35.
Mattvit
Svart

[383346]
[383336]

1.795:1.795:-

PENDELLAMPA FOLD
En unik taklampa i hög kvalitet och modern design.
Max 40W.B 333 x H 368 mm. Sockel: E27.
Grå
Sand
Vit
Roströd

[383302]
[383304]
[383306]
[383409]

2.795:2.795:2.795:2.795:-

BORDSLAMPA FOLD
En unik bordslampa i hög kvalitet och modern
design. Max 40W. B 277 x H 654 mm. Sockel: E27.
Vit
Grå
Sand
Roströd

[383308]
[383406]
[383407]
[383408]

2.395:2.395:2.395:2.395:-

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

3.795:-

GOLVLAMPA FOLD
En unik golvlampa i hög kvalitet och modern design. Max 40W. B 334 x H 1536 mm. Sockel: E27.
Vit
Grå
Sand
Roströd

[383307]
[383403]
[383404]
[383402]

3.795:3.795:3.795:3.795:-

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

GOLVLAMPA PICASSO
Golvlampa i enkel och elegant design med en
touch av retro. Lampan har en brytare på foten.
Ljuskälla: dimbar LED. Bredd: Ø 500 mm. Höjd:
1485 mm. Sockel: G4 6,35.
Mattvit
Svart

[383345]
[383335]

3.455:3.455:-
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GOLVLAMPA SWAY
Klassisk golvlampa med stomme och lamphuvud i mattvit metall
kombinerat med stativ och detaljer i blank krom. Det höjdjusterbara
lamphuvudet, som även går att vinkla, ger optimalt läsljus efter ditt
önskemål. Höjd 1480 mm.
Golvlampa Sway
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[399000464]

Typfall — pris enligt gällande avtal.

1.426:-

PENDEL TITAN
Klassisk dimbar taklampa som passar in i många olika miljöer. Lampan
är tillverkad i mattvit lackerad metall och den passar perfekt som belysning vid matplatser eller gruppbord. Diameter Ø 400 mm.
Pendel Titan

[399000465]

650:-

Typfall — pris enligt 15
gällande
avtal. ska dras av från angivna priser.
% avtalsrabatt

bordlampa SWaY
Klassisk bordslampa med stomme och lamphuvud i mattvit metall
kombinerat med stativ och detaljer i blank krom. Det höjdjusterbara
lamphuvudet, som även går att vinkla, ger optimalt läsljus efter ditt
önskemål. Höjd 650 mm.
Bordlampa Sway
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[399000466]

Typfall
——priser.
pris
prisenligt
enligtgällande
gällandeavtal.
avtal.
15 % avtalsrabatt ska dras av frånTypfall
angivna

1.188:-

vägglampa SWaY
Klassisk vägglampa i stilren design. Lamphuvud och väggfäste är
av mattvit lackerad metall och blir en snygg kontrast till den kromade
svängbara praktiska flexarmen. Brytaren sitter lättåtkomligt på lampsladden. Diameter Ø 100 mm.
Vägglampa Sway

[399000467]

Typfall
Typfall——pris
prisenligt
enligtgällande
gällandeavtal.
avtal.

569:-
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