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The Golf Lamp™ by boasform

Det er min store fornøjelse at kunne præsentere 
“The Golf Lamp” - mit nye lampedesign der forener 
funktionel belysning med formelementer fra golf-
sportens verden, med et islæt af elegance og 
tidløshed.

Lampeskærmen er udført i porcelæn og bærer golf-
boldens symmetriske overflademønster, mens lam-
perøret er inspireret af 7-tallets balance og smukke 
forløb. Lampefoden trækker paralleller til golf-teen og 
er udført i aluminium med en stålkerne for vægt og 
stabilitet. 

Lampen har et behageligt lysudfaldet og kan bruges 
til både funktionel og dekorativ belysning.
   
Modeller:

»  “The Golf Lamp” black edition, 
 sort anodiseret fod og mat sort lakeret rør.

»  “The Golf Lamp” white edition, 
 hvid lakeret fod og mat hvidt lakeret rør.

“The Golf Lamp” tilsluttes direkte til lysnettet og 
anvender miniGU10 halogen eller LED lyskilde. 

Kan købes på www.boasform.dk og
hos udvalgte forhandlere.

Om boasform
Jeg designer og producerer belysnings-
produkter med kant, passion og 
identitet. Inspirationskilden er ikoniske 
formelementer fra sportens verden 
omsat til funktionelle produkter 
fremstillet i Danmark i materialer
af høj kvalitet. 

Billeder og uddybende materiale
kan rekvireres ved henvendelse 
til Thomas Boas på telefon 
3131 1925 eller på email 
pr@boasform.com. 

Se billeder, priser m.m. på 
www.boasform.dk
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The Golf Lamp™
Porcelæns skærm Ø100mm
Lamperør 450mm
Aluminium & stål base Ø12,8mm
Vægt 1900 gram

Design: boasform, Danmark
Fremstillet i Danmark

Minigu10, max 35W halogen eller 
5W LED. 50-60Hz, 220 - 240V

Fåes enten i sort
eller hvid udgave

Pris inkl. moms 1.695 kroner

Kan købes på boasform.dk

Kontakt
boasform v/Thomas Boas
Okseholm 25, DK 4000 Roskilde
info@boasform.dk
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