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Våra lykthus i gjutjärn finns i 
4- och 6-kantiga modeller. Klassiska
armaturer efter förlagor från början
av 1900-talet.

Lykthusen går att kombinera med ett
flertal olika väggfästen, enkla raka
såväl som mer ornamenterade.
Det raka fästet finns även i ett hängande
utförande. Samtliga gjutjärnsdetaljer är
svartmålade.

Till samtliga väggfästen finns ett stort
antal hörnfästen i både smide och trä.FA
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Lykthus 4-kantigt mellan med
väggfäste rakt, mellan. Monterat
på hörnfäste runt, mellan i trä.

Lykthus 4-kantigt mellan
med väggfäste mellan. 

Lykthus 4-kantigt mellan 
(art.nr 10024) med väggfäste
rakt mellan (art.nr 10113). 
I porten Lykthus 4-kantigt litet
(10015) i rörupphäng special.

Lykthus 6-kantigt stort 
med väggfäste stort.

Lykthus 4-kantigt litet 
med väggfäste litet.

Lykthus 4-kantigt stort
med väggfäste stort.
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De hängande modellerna 
går även att få i ett utförande
med kedja. 
Här ser Ni Lykthus 6-kantigt
stort hängande, i kedja.

Lykthus Väggmodell sitter
dikt mot vägg. 
Väggmodellen finns i två
olika storlekar, liten och stor.
På bilden ser Ni den stora
modellen.
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finns även i en hängande modell
i tre olika storlekar.
De hängande lykthusen måste kom-
bineras med våra raka väggfästen 
i hängande modell.
På bilden ser Ni Lykthus 4-kantigt
litet hängande med väggfäste rakt
litet hängande.

Lykthus 4-kantigt, mellan hängande 
med väggfäste rakt, mellan hängande.
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mässing och koppar. De är tillverkade efter 
gaslyktor från senare delen av 1800-talet.
Finns i tre olika storlekar; konisk I, II och III.
Kombineras med våra olika fästen i gjutjärn;
raka enkla eller vackert ornamenterade. 
Här lykthus Koniskt III med väggfäste rakt mellan.

Våra lykthus går även att
kombinera med stolpfästen för
att sätta på infartsstolpar eller
grindstolpar.
Det finns tre olika storlekar
på stolpfästen som passar
ihop med alla våra lykthus.
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Lykthus 4-kantigt stort, monte-
rat på stolpfäste, stort. Fästet
är dolt under en svart plåthuv. 
(Plåthuv finns ej i vårt sortiment,
får tillverkas av plåtslagare). 
Vit infartsstolpe nytillverkad 
efter äldre modell, ritning kan
tillhandahållas av oss.

Lykthus 4-kantigt mellan,
monterat på egentillverkad
infästning i stolpen.

Lykthus
Koniskt III på
stolpfäste litet.

Lykthus Koniskt II med vägg-
fäste rakt litet. I bakgrunden
syns en Stallykta 90.
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Stolpe Classic 260 
med Lykthus Koniskt III.
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Stolpe Classic 220 med Lykthus 
4-kantigt stort och stegpinne enkel.
Markfundament i betong.

Belysningsstolpe
Funkis 240 med
glasglob 40 cm.

Lykthus 6-kantigt stort, 
med stegpinne ornament.
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Stallyktorna är tillverkade efter förlagor från början 
av 1900-talet när elen gjorde sitt intåg. Vi har 18 olika
modeller av stallyktor varav några är hängande från tak, 
så kallade ”Skollampor”. 
Armarna är tillverkade i gjutjärn/järn. De finns tre sorters 
skärmar. Originalskärmen är vit-emal jerad med en mörkblå
kant på in- och utsida. Den svarta skärmen är vit på insidan
med svart kant. Det finns även en kopparskärm. Samtliga lyktor
har socklar av porslin och som standard klara glaskupor. 
På bilden ovan ser Ni Stallykta 45.

Gårdslyktan är en modell från
början av 1900-talet, ett något
enklare uförande än Stallyktan.
Även den finns i 18 olika modeller
varav några är hängande från tak.
Armarna är tillverkade i gjutjärn/
järn och svartmålade.
Glasgloberna i opalt glas är 18 cm
i diameter.
På bilden ser Ni Gårdslykta 35.

Gårdslykta 90 rak, 29 cm. Gårdslykta 90 krok, kort.
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Stallykta hängande,
även kallad
”Skollampa”. Finns
i fem olika längder.Stallykta 45 rak, kort.

Stallykta 90 kort.
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Stationslampan har, precis som Stallyktan
och Gårdslyktan, en arm i gjutjärn/järn.
Skärmen är något större än Stallyktans, 
med en diameter på 35 cm, och är tillverkad
i rå aluminium. Därtill ett koniskt glas, opal. 
Finns i 18 olika modeller inklusive hängan-
de modeller. 
På bilden ser Ni Stationslampa 90 krok.

Tingshuslampan är en gjutjärnsarmatur 
med glasglob. Den finns i tre olika storlekar. 
På bilden Tingshuslampa liten hängande.

Funkislampan finns även i gjutjärn, en modell som kom på 20-talet. 
Vanligaste kombina tionen är med glasglob opal 18 cm, men den går
även att kombinera med samma glas som funkislamporna i aluminium.

Funkislampan är en klassisk armatur från 30-talet
och är tillverkad i aluminium. Den finns i tre olika
modeller; Funkis plan 80 eller 90 för montering på
plan vägg eller Funkis hörn för montering på knut. 
Båda modellerna kan erhållas i svart eller grå färg
och går att kombinera med fyra olika glas; glasglob
opal, päron opal, konisk opal eller stallglas.
Här Funkis hörn 90 i grått med glasglob 15 cm.

Svart Funkislampa
plan 80 i aluminium
med glasglob 15 cm.

Svart Funkislampa
plan 80 i aluminium
med koniskt glas.
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lykthus 4-kantigt, litet
med väggfäste rakt, litet. 
(Art.nr 10014,10111).

lykthus 
4-kantigt,
litet med
väggfäste
litet.
(Art.nr
10014,
10110).

lykthus 
4-kantigt,
mellan med
väggfäste
ornament.
(Art.nr
10024,
10140).

lykthus 
6-kantigt,
mellan med
väggfäste
ornament.
(Art.nr
10026,
10140).

lykthus
koniskt iii
med 
väggfäste 
ornament.
(Art.nr
10042,
10140).

lykthus 
6-kantigt,
litet med
väggfäste
litet.
(Art.nr
10016,
10110).

lykthus 
4-kantigt,
mellan med
väggfäste
mellan.
(Art.nr
10024,
10120).

lykthus 
6-kantigt,
mellan med
väggfäste
mellan.
(Art.nr
10026,
10120).

lykthus
4-kantigt,
stort med
väggfäste
stort.
(Art.nr
10034,
10130).

lykthus
6-kantigt,
stort med
väggfäste
stort.
(Art.nr
10036,
10130).

lykthus 4-kantigt, litet 
hängande med väggfäste
rakt litet, hängande. 
(Art.nr 10015, 10112).

lykthus 6-kantigt, litet 
hängande med väggfäste
rakt litet, hängande.
(Art.nr 10017, 10112).

lykthus 4-kantigt, mellan
hängande med väggfäste
rakt mellan, hängande.
(Art.nr 10025, 10114).

lykthus 6-kantigt, mellan
hängande med väggfäste
rakt litet, hängande.
(Art.nr 10027, 10112).

lykthus 4-kantigt, stort 
hängande med väggfäste
rakt stort, hängande. 
(Art.nr 10035, 10119).

lykthus 6-kantigt, stort 
hängande med väggfäste
rakt mellan, hängande.
(Art.nr 10037, 10114).

lykthus 6-kantigt, litet
med väggfäste rakt, litet.
(Art.nr 10016, 10111).

lykthus 
4-kantigt, 
mellan med
väggfäste
rakt, mellan.
(Art.nr
10024,
10113).

lykthus 
6-kantigt, 
mellan med
väggfäste
rakt, litet.
(Art.nr
10026,
10111).

lykthus 
4-kantigt, 
stort med
väggfäste 
rakt, stort.
(Art.nr 
10034,
10118).

lykthus 
6-kantigt,
stort med
väggfäste
rakt, mellan.
(Art.nr
10036,
10113).

lykthus koniskt i med 
väggfäste rakt, mini.
(Art.nr 10040, 10117).

lykthus
koniskt i
med 
väggfäste
litet.
(Art.nr
10040,
10110).

lykthus väggmodell, litet
och stort. (Art.nr 10050
(litet), 10051 (stort).

lykthus 
6-kantigt 
hängande,
stort med tak-
upphängning 
i kedja.
(Art.nr 
10037, 
10116).

lykthus 
4-kantigt
hängande,
mellan med
takupp -
hängning 
i rör 20 cm.
(Art.nr 
10025,
10190-20).

lykthus
koniskt ii
med 
väggfäste
mellan.
(Art.nr
10041,
10120).

lykthus
koniskt iii
med 
väggfäste
stort.
(Art.nr
10042,
10130).

lykthus
koniskt ii
med 
väggfäste
rakt, litet.
(Art.nr
10041,
10111).

lykthus
koniskt iii
med vägg-
fäste rakt, 
mellan.
(Art.nr
10042,
10113).

stolpKombinationer
med 4-Kantiga lyKthus.

stolpKombinationer 
med 6-Kantiga lyKthus.

stolpKombinationer
KonisKa lyKthus.

stolpKombinationer
globglas.

stolpe 
FunKis 240.

Stolpe 166, lykthus 
4-kantigt mellan, steg -
pinne enkel. (Art.nr
90071,10024,10410).

Stolpe Classic 220,
lykthus 4-kantigt stort,
stegpinne enkel. (Art.nr
10300,10034,10410).

Stolpe Classic 260,
lykthus 4-kantigt stort,
stegpinne enkel. (Art.nr
10310,10034,10410).

Stolpe 166, lykthus 
6-kantigt stort, steg-
pinne ornament. (Art.nr
90071,10036,10400).

Stolpe Classic 220,
lykthus 6-kantigt stort,
steg ornament. (Art.nr
10300,10036,10400).

Stolpe Classic 260,
lykthus 6-kantigt stort,
steg ornament. (Art.nr
10310,10036,10400).

Stolpe 166 med
lykthus koniskt iii.
(Art.nr 90071,10042).

Stolpe Classic 220 
med lykthus koniskt iii.
(Art.nr 10300,10042).

Stolpe Classic 260 
med lykthus koniskt iii.
(Art.nr 10310,10042).

Stolpe 166 med 
Glob 300. (Art.nr
90071,10352,10236).

Stolpe Classic 220 
med Glob 400. (Art.nr
10300,10352,10237).

Stolpe Classic 260 
med Glob 400. (Art.nr
10310,10352,10237).

belysningsstolpe
Funkis 240, med 
glob 400. (Art.nr
10320,10372,10237).

tingshuslampa hängande, finns i tre storlekar.
liten med glob 18 cm (Art.nr 10230), mellan 
30 cm (Art.nr 10231), stor 40 cm. (Art.nr 10232).
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Stallykta 45 (Art.nr 10060). Stallykta 35 (Art.nr 10057).

Stallykta 90, krok (Art.nr 10063).

Stallykta 90, krok kort (Art.nr 10097).

Stallykta 45 rak (Art.nr 10058). Stallykta 45 rak, kort (Art.nr 10059).

Stallykta 90 rak, 37 cm (Art.nr 10052).

Stallykta 90 rak, 67 cm (Art.nr 10055). Stallykta 90 rak, 77 cm (Art.nr 10056).

Stallykta 90 (Art.nr 10061). Stallykta 90, kort (Art.nr 10062).

Stallykta hängande, 
42 cm. (Art.nr 11100).

Stallykta hängande, 
62 cm. (Art.nr 11102).

Stallykta hängande, 
72 cm. (Art.nr 11103).

Stallykta
hängande, 
82 cm.
(Art.nr
11104).

Stallykta hängande, 
52 cm. (Art.nr 11101).

Stallykta 90 rak, 47 cm (Art.nr 10053). Stallykta 90 rak, 57 cm (Art.nr 10054).

Gårdslykta 45 (Art.nr 10070). Gårdslykta 45 kort (Art.nr 11115). Gårdslykta 35 (Art.nr 10075).

Gårdslykta 90, krok (Art.nr 10073).

Gårdslykta 90, krok kort (Art.nr 10185).

Gårdslykta 45 rak (Art.nr 10074). Gårdslykta 45 rak, kort (Art.nr 10076).

Gårdslykta 90 rak, 29 cm (Art.nr 10177).

Gårdslykta 90 rak, 59 cm (Art.nr 10180). Gårdslykta 90 rak, 69 cm (Art.nr 10181).

Gårdslykta 90 (Art.nr 10071). Gårdslykta 90, kort (Art.nr 10072).

Gårdslykta hängande, 
42 cm. (Art.nr 11110).

Gårdslykta hängande, 
62 cm. (Art.nr 11112).

Gårdslykta hängande, 
72 cm. (Art.nr 11113).

Gårdslykta
hängande, 
82 cm.
(Art.nr 
11114).

Gårdslykta hängande, 
52 cm. (Art.nr 11111).

Gårdslykta 90 rak, 39 cm (Art.nr 10178). Gårdslykta 90 rak, 49 cm (Art.nr 10179).

SAmtliGA StAll-
lyktOR FinnS
även meD SvARt-
emAljeRAD
SkäRm elleR
kOppARSkäRm.

Stallykta 45 kort (Art.nr 11105).

hängande
stallyKtor
”sKollampor”

hängande
gÅrdslyKtor
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Stationslampa 45 (Art.nr 10002). Stationslampa 35 (Art.nr 10001).

Stationslampa 90, krok (Art.nr 10005).

Stationslampa 90, krok kort (Art.nr 10013).

Stationslampa 45 rak (Art.nr 10003). Stationslampa 45 rak, kort (Art.nr 10004).

Stationslampa 90 rak, 40 cm (Art.nr 10006).

Stationslampa 90 rak, 70 cm (Art.nr 10011). Stationslampa 90 rak, 80 cm (Art.nr 10012).

Stationslampa 90 (Art.nr 10007). Stationslampa 90, kort (Art.nr 10008).

Stationslampa hängande,
40 cm. (Art.nr 11120).

Stationslampa hängande,
60 cm. (Art.nr 11122).

Stationslampa hängande, 
70 cm. (Art.nr 11123).

Stations-
lampa 
hängande, 
80 cm.
(Art.nr
11124).

Stationslampa hängande, 
50 cm. (Art.nr 11121).

Stationslampa 90 rak, 50 cm (Art.nr 10009). Stationslampa 90 rak, 60 cm (Art.nr 10010).

Funkis hörn 90 med glasglob
opal, 15 cm. Grå art.nr 10200-15,
svart art.nr 10201-15).

Funkis plan 80 med glasglob
opal, 15 cm. (Grå art.nr 10190-15,
svart art.nr 10191-15).

Funkis plan 90 med glasglob
opal, 15 cm. (Grå art.nr 10212-15,
svart art.nr 10213-15).

Funkis hörn 90 med glas koniskt
opal. 
(Grå art.nr 10204-00 (klart -10),
svart art.nr 10205-00 (klart -10).

Funkis plan 80 med glas koniskt
opal alt klart glas. 
(Grå art.nr 10194-00 (klart -10),
svart art.nr 10195-00 (klart -10).

Funkis hörn 80 med glasglob
opal, 15 cm. (Grå art.nr 10221-15,
svart art.nr 10222-15).

Funkis hörn 80 med glas koniskt
opal. 
(Grå art.nr 10225-00 (klart -10),
svart art.nr 10226-00 (klart -10).

Funkis plan 90 med glas koniskt
opal. 
(Grå art.nr 10216-00 (klart -10),
svart art.nr 10217-00 (klart -10).

Funkis hörn 90 med glas päron
opal. (Grå art.nr 10202-00, svart
art.nr 10203-00).

Funkis plan 80 med stallglas klart.
(Grå art.nr 10196-10, 
svart art.nr 10197-10). 
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

Funkis hörn 80 med stallglas klart.
(Grå art.nr 10227-10, 
svart art.nr 10228-10). 
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

Funkis plan 80 med stallglas klart.
(Grå art.nr 10218-10, 
svart art.nr 10219-10). 
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

SAmtliGA 
FUnkiS-
mODelleR i 
AlUminiUm FinnS
bÅDe i SvARt 
OCH GRÅtt.

Funkis plan 80 med glas päron
opal. (Grå art.nr 10192-00, svart
art.nr 10193-00).

Funkis hörn 80 med glas päron
opal. (Grå art.nr 10223-00, svart
art.nr 10224-00).

Funkis plan 90 med glas päron
opal. (Grå art.nr 10214-00, svart
art.nr 10215-00).

Funkis gjutjärn med glas koniskt
opal. (Art.nr 10252-00).
Finns även med klart glas (-10).

Funkis gjutjärn med glas päron
opal. (Art.nr 10251-00).
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Funkis gjutjärn med stallglas
klart. (Art.nr 10253-10).
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

Funkis hörn 90 med stallglas
klart. (Grå art.nr 10206-10, 
svart art.nr 10207-10). 
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

Funkis gjutjärn med glasglob
opal, 18 cm. (Art.nr 10250-18).

Funkis gjutjärn hörn med glas
koniskt opal. Art.nr 10256-00).
Finns även med klart glas (-10).

Funkis gjutjärn hörn med glas
päron opal. (Art.nr 10255-00).

Funkis gjutjärn hörn med stall-
glas klart. (Art.nr 10257-10. 
(Alt. glas opal -00 eller frost -20).

Funkis gjutjärn hörn med glasglob
opal, 18 cm. (Art.nr 10254-18).

hängande 
stationslyKtor

Stationslampa 45 kort (Art.nr 11125).



Återförsäljare

Kulturbelysning AB erbjuder ett komplett sortiment av klassiska utomhus-
belysningar, framtagna efter gamla tidstypiska förlagor, avsedda för äldre
byggnader och miljöer. 
Tillverkningen av alla våra armaturer sker hantverksmässigt, där till exempel 
gjutjärnsdetaljerna framställs genom traditionell sandgjutning. 
Vi har belysningen för Dig som vill skapa en tidsenlig harmoni och därtill satsa
på genuina armaturer med lång livslängd, hög kvalitet och behagligt ljus. 
Kort sagt, belysning som är en fröjd för ögat och som varar.

KulturBelysning
Kulturbelysning AB

Kulla Gunnarstorps Gods, 

Kulla Gunnarstorpsv. 189, SE-254 78 Domsten

Tel: +46-(0)42-23 76 90 

E-mail: info@kulturbelysning.se

www.kulturbelysning.se

20 1/11 2018.


