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Et lysarmatur fra asger bc LYS® er ikke kun en pæn indpakning til
lyskilden. Hvert enkelt armatur er skabt til at forme lyset og løse et belysningsbehov. Rigtigt anvendt i rummmet vil de ikke blænde, og det er en
afgørende faktor - både for vores velbefindende og for strømforbruget.
Når vi udformer belysningsforslag, undersøger vi grundigt, hvad resultatet skal være, og på det grundlag vælger vi de elemter, der kan give den
ønskede situation. Vi har samtidig den faste forudsætning, at energiforbruget skal holdes så lavt som muligt og har derfor sammenfattet vores
arbejdsmetode i begrebet ’intelligent ENERGI besparelse®’. Læs mere
om metoden på side 22 og se de mange miljø-fotos.
Vi fortsætter, som vi plejer, med at spare på energien og udforme smukke
belysningsanlæg, og vi rådgiver gratis om belysning med vores lamper,
så du er altid velkommen til at ringe eller skrive.
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Foto - side 2 :
KASKADEN indbygget i loft
STORE-KANON over skranken
Lido Biografen, Vejle
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UDE
LAMPER

MINI-FAIDON
med spot

FAIDON
med spot

MEGA-FAIDON
med spot

GIGA-FAIDON
med spot

MINI-ZENON

MINI-SOLON

MINI-FAIDON
uden spot

FAIDON
uden spot

MEGA-FAIDON
uden spot

GIGA-FAIDON
uden spot

ZENON

SOLON

OLYMPEN

FAIDON-serien
FAIDON-serien består af en række op-nedadlysende armatur-

er. De har en høj virkningsgrad med 2-12 opadlysende lyskilder, der
typisk er lavenergipærer. Et evt nedlys monteres med en energivenlig 12V halogenpære IRC. Armaturet sender et roligt, indirekte
lys ud over et stort areal.
Brug lamper fra FAIDON-serien når du ønsker at lysne rummet
effektivt. Kombiner gerne oplyset med den indbyggede spot eller
andre armaturer med rettet lys, så rummet får liv og så de tre
dimensioner bliver tydelige.
Lyset ligner SKIVEN’s meget, så om man vælger den ene eller
den anden er ofte et spørgsmål om hvilket udtryk, der passer til
rummet. Dog giver FAIDON-seriens mange varianter en mulighed
for at finde en løsning til stort set alle størrelser rum.

FAIDON med spot og MONTRESPOT på loft, Frøs Herreds Sparekasse.
FAIDON med spot og TOTAL-TAHITI på væg, drud & køppe gallery

FAIDON med spot, stengangen i Finansministeriet.
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MINI-KAMELEN

MINI-KAMELEN
på loft

KAMELEN

KASKADEN

KABALEN

K-serien

K-serien består af en række down-lights primært til indbygning i loft.

I teknik er de ganske forskellige, men de er alle udformet så lyset får en
”gnist”, der kan tilføre rum liv. KABALEN er med sit asymmetrisk lys en
såkaldt ’wall-washer’.
Brug KAMELEN hvor du ønsker at tilføre det ellers lidt kedelige energisparelys en funklende virkning. Med KASKADEN kan du skabe ”solskinsområder” f.eks. som en del af almenbelysningen. Og KABALEN frisker op med et flot lys ned over væggen, malerierne eller reolen.

KAMELEN og ved væg KABALEN. Redaktionslokale, Politiken

MINI-KAMELEN på loft og TRAGTEN på væg. Lido Biografen.

KASKADEN i loft, STORE-KANON over baren og TRAGTEN på væg. Café i Lido Biografen.
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BOBLEN II

BULEN III

BØLLEN

BISSEN

BØTTEN

BASSEN

Loftlampe

Væglampe

Pendel

BORDBOBLEN

BORDBØLLEN

BLÆKHATTEN

B-serien
B-serien består af en række særdeles bredstrålende armaturer, der giv-

er et roligt og jævnt lys på et stort areal. De belyste genstande får fine
bløde skygger. Alle lamperne kan bruges enten med miljø-venlig halogenpære eller med en energisparepære.

Brug B-serien når du ønsker et diskret og rettet men blødt, jævnt lys.
Serien rummer lamper til alle størrelser af rum og kan dække dine behov
for belysning lige fra almen belysning i et ekspeditionslokale til sengelampe. Med en halogen lyskilde er lyset, så tro mod malerier, som man kan få
det med elektrisk lys.

BISSEN pendel over mødebord. Flyvestatione Karup,
BASSEN pendel. Gang, Rolko Scandinavia.

BISSEN pendel som gangbelysning. Rolko Scandinavia
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GEJSER

GOPLEN

GEFION

Loftlampe

Væglampe

Bordlampe

Gulvlampe

G-serien
G-serien består af smalstrålere i tre størrelser. Armaturerne har en

spottende kerne af lys med en opblødende, tyndere felt omkring. Skyggerne bliver tydelige men med bløde overgange. Alle lamperne bruger halogen-pære og giver derfor gode kontraster og gengiver farver så korrekt
som det er muligt med elektrisk lys.
Brug lamperne når du ønsker nogle flotte og dekorative armaturer med
et frisk lys, der ikke blænder. Gefion er egentlig skabt til at fungere som
f.eks. en udstillingsspot, men det friske lys har vist sig at være meget
bredere anvendeligt. Bl.a har den også skabt glæde over møde/spiseborde
mens lillebror GOPLEN må nøjes med caféborde og lave reoler. Den lille
raffinerede GEJSER giver et lidt bredere lys end de andre to og er meget
velegnet til f.eks. små udstillingsvinduer. GEFION og GOPLEN samler lyset lidt mere end T/F-serien og kan næsten ikke blænde, men ellers er det
et spørgsmål om, hvilket udtryk man ønsker.

GEJSER på væg i kaﬀebar. M2-arkitekter.
GEFION i skinne. Butikslokale, Gudrun Sjödén.

GEFION pendel over arbejdsborde. Kontor.
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KURSER og FOREDRAG
Kurser og foredrag om belysningsemner varetages af

Laboratoriet LYS & SYN
Kurserne er for fagfolk, af enhver uddannelse og funktion, der vil vide mere om, hvordan lys reelt indvirker
på mennesker, og hvordan dette kan bruges i praksis.
Baggrunden for disse kurser er en omfattende viden
og erfaring i synsfysiologi, fysik og lysteknik.
Nogle af de emner, som indgår, er følgende:
• Demonstration og gennemgang af øjets måde
at virke på bl.a. illustreret gennem et spændende
mørkeeksperiment.
• Lysets geometri, armaturegenskaber.
• Gennemgang af de mange nye lyskilder.
• Lys og adfærd.
• intelligent ENERGI besparelse® med halogen, energipærer og diodebelysning.
• Godt arbejdslys der skaber godt arbejdsmiljø.
• Spændende lys der overholder BR 08 og DS 700.
• Godt lys på plejehjemmet, hospitalet, skolen, børnehaven, i boligen og på arbejdspladsen.
2009 - et eksempel på lyskursus
Kl 10.00 Kursusstart med demonstration og gennemgang af øjets måde at virke på bl.a. illustrereet
gennem et spændende mørkeeksperiment.
Kl 12.00 En let frokost.
Kl 13.00 intelligent ENERGI besparelse®.
Gennemgang af nye kvalitetslyskilder.
God belysning på plejehjemmet, skolen mm.
Kl 16.30 Afslutning
Kurserne er meget komprimerede da emnet er stort.
Specialkurser og foredrag
Vi afholder mange foredrag og specialkurser rundt
om i landet, om netop de emner I ﬁnder relevante. Få
en snak med John Kastoft om indhold, omfang og evt
tidspunkt.
Kig ind på vores hjemmeside www.lyssyn.dk. Her kan
du også se noget om de lystekniske måleinstrumenter,
du kan købe hos os.

26

Diode-armaturerne

DIODER

Der udvikles, eksperimenteres og leges i disse år med
de mange muligheder, som diodelyset giver. Vi lever i
en rigtig spændende tid. Selv om diodens lyskvalitet
endnu ikke når halogenpærens, er den forbløffende
god, og den bliver til stadighed forbedret.
Lysdioder eller LED, som de også kaldes, har en helt
anden natur end de velkendte lyskilder, så det er en
ny måde at tænke lys på. En af de store fordele ved
dioderne er, at de er meget miljøvenlige. Bl.a. fordi de
har et utrolig lavt strømforbrug i forhold til effekt.
Set over den samlede levetid på min. 50.000 timer vil
brugen af armaturet fremvise en fremragende økonomi, på både drifts- og vedligeholdelseskontoen.
Det hvide lys kan principielt opnåes ved hjælp af to
forskellige metoder. Den mest almindelige er, at glasset får en fosfor-belægning, der farver lyset. Den anden metode med RGB-teknologi indebærer, at lyset fra
farvede lysdioder blandes og fremtræder som et flot,
varmt, næsten hvidt kvalitetslys.
Når vi taler om almindelig funktionel belysning, er
der stadig en del udfordringer i forbindelse med at forfine diode-lyskilderne, men allerede nu har de mange
farvenuancer med og kontrastegenskaberne er rigtig
gode. Lyset er specifikt velegnet til opgaver, hvor læsning indgår.
Lyskilden reagerer umiddelbart ved tænd og sluk og
trækker hverken ekstra strøm eller slides trods hyppig brug. Den tåler også kraftige rystelser, uden at
dens levetid eller lyset påvirkes. Og da den lyser ekstra op i koldt vejr, er armaturerne det oplagte valg til
udendørs- og trappebelysning.

Fordele ved diodelys

Lyset har fine kontraster og mange farvenuancer
Energibesparende - effekten pr/W er forbløffende høj
Ekstremt lang levetid - over 50.000 brændetimer
Miljøvenlig
Minimal vedligeholdelse (kun alm. rengøring)
Lav varmeudvikling
Ingen UV-udstråling
Udendørsstærk
- upåvirket af fugt og lyser ekstra op i koldt vejr
Tænd/sluk stabil - lyser umiddelbart og slides ikke
Tåler stød og rystelser
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Faidon-serien

4
LAMPER
I MILJØ

Den originale FAIDON-serie bruges til almen belysning op/ned.
Kan bruges i så forskellige rum som vuggestuer og kommandoposter,
men den er specielt velegnet til edb-kontorer, da den er flimmerfri og
ikke blænder. Spotten i FAIDON giver rummet karakter.
Se mere om FAIDON-serien på side 4.

28

MINI-FAIDON - med spot

LOFT
LAMPER

MINI-FAIDON med spot

Ø 45

42

Vælg hvid eller grafitgrå

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x35W IRC
Nr. 01.96.582 - E27

3.993 kr.

Max. 2x36W kompaktrør + 1x35W IRC
Nr. 01.96.584 - med HF-spole**
Nr. 01.04.006 - med HF-spole, dæmpbar*

4.111 kr.
5.354 kr.

MINI-FAIDON - uden spot

PENDLER

Vælg hvid eller grafitgrå
MINI-FAIDON uden spot

Ø 45

48
VÆG
LAMPER

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 10.93.581 - E27

2.364 kr.

Max. 2x36W kompaktrør
Nr. 01.99.008 - med HF-spole**
Nr. 01.04.007 - med HF-spole, dæmpbar*

2.482 kr.
3.721 kr.

MINI-ZENON
Vælg hvid eller grafitgrå

54
BORD
LAMPER

MINI-ZENON

Ø 45

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 10.01.011 - E27

2.728 kr.

Max. 2x36W kompaktrør
Nr. 10.01.012 - med HF-spole**
Nr. 12.04.001 - med HF-spole, dæmpbar*

2.847 kr.
4.088 kr.

MINI-SOLON
Vælg hvid eller grafitgrå

58

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x50W
Nr. 10.01.013 - E27

4.625 kr.

GULV
LAMPER

Max. 2x36W kompaktrør + 1x50W
Nr. 10.01.014 - med HF-spole**

4.793 kr.

MINI-SOLON

62
UDE
LAMPER

Ø 45

Lampeprisen er incl. IRC-lavvoltpære og transformer men excl.
øvrige lyskilder (se side 31 og 66).
Merpris for rør ud over: 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.
* El-anlægget skal være forberedt til dæmpbar HF-spole.
**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra
sparepærer ikke ’pulserer’. Den kan sidde i pæren eller i lampen.
HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.

28

FAIDON med spot

4

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W+1x35W IRC
Nr. 01.96.585 - E27
5.096 kr.
Max. 3x36W kompaktrør + 1x35W IRC
Nr. 11.94.581 - med HF-spole**
Nr. 11.96.001 - med HF-spole, dæmpbar*

5.205 kr.
6.447 kr.

Max. 3x42W kompaktrør + 1x35W IRC
Nr. 12.05.024 - med HF-spole**
Nr. 05.06.004 - med HF-spole, dæmpbar*

5.549 kr.
6.745 kr.

LAMPER
I MILJØ

28
FAIDON med spot

Ø 65

LOFT
LAMPER

FAIDON uden spot
Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 05.92.585 - E27

2.934 kr.

Max. 3x36W kompaktrør
Nr. 05.95.585 - med HF-spole**
Nr. 03.98.004 - med HF-spole, dæmpbar*

3.008 kr.
4.204 kr.

Max. 3x42W kompaktrør
Nr. 12.05.004 - med HF-spole**
Nr. 12.05.014 - med HF-spole, dæmpbar*

3.351 kr.
4.546 kr.
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PENDLER
FAIDON uden spot

Ø 65

48

ZENON

VÆG
LAMPER

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 08.98.101- E27

3.343 kr.

Max. 3x36W kompaktrør
Nr. 08.98.121 - med HF-spole**
Nr. 01.00.001 - med HF-spole, dæmpbar*

3.469 kr.
4.821 kr.

Max. 3x42W kompaktrør
Nr. 11.06.006 - med HF-spole**
Nr. 11.06.007 - med HF-spole, dæmpbar*

3.811 kr.
5.164 kr.

54
ZENON

Ø 65

BORD
LAMPER

SOLON
Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x50W
Nr. 08.98.100 - E27

5.195 kr.

Max. 3x36W kompaktrør + 1x50W
Nr. 08.98.120 - med HF-spole**

5.318 kr.

Tillæg for Faidon og Zenon i kobber

6.345 kr.

Lampeprisen er incl. IRC-lavvoltpære og transformer men excl.
øvrige lyskilder (se side 31 og 66).
Merpris for rør ud over: 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.

58
GULV
LAMPER

SOLON

Ø 65

62
UDE
LAMPER

* El-anlægget skal være forberedt til dæmpbar HF-spole.
**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra
sparepærer ikke ’pulserer’. Den kan sidde i pæren eller i lampen.
HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.

29

BASSEN

4

Vælg hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 230W klar eller
23W med HF** max-længde 135mm
Nr. 11.03.009 - 20 cm arm flange
Nr. 11.03.010 - med ring, 20 cm arm flange

LAMPER
I MILJØ

Max. 42W kompaktrør
Nr. K11.03.012 - ring, 20 arm flange, HF-spole** 3.242 kr.

28
LOFT
LAMPER

2.562 kr.
2.732 kr.

BASSEN

Ø 38

*BOBLEN II og BØLLEN fås også med G9 fatning til Halopin
halogen-pære.
**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra
sparepærer ikke ’pulserer’. Den kan sidde i pæren eller i lampen.
HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.
Lampeprisen er excl. lyskilde.

BC-serien

42

Asymmetrisk lys, som giver en god jævn lysfordeling ned af en væg, en
tavle eller et whiteboard. Og den er nem at placere, så den ikke spejler. Se mere om BC-serien side 20.

PENDLER
BC-1

Ø 10

BC-1
Vælg hvid/sort/grafitgrå eller rød blank

48
VÆG
LAMPER

Max. 38W, 12V
Nr. 10.01.001 – 20 cm fast arm, flange

1.719 kr.

Max. 40W Halopin, 230V halogen
Nr. 11.06.009 – 20 cm fast arm, flange

1.719 kr.

Lampeprisen er excl. transformator.

G-serien

54
BORD
LAMPER

GEJSER

Ø7

Professionelle smalstrålere (spots) til flot eﬀektlys over gulve, trapper
eller skulpturer. Giver et lille lysstrejf ved fatningen. Se mere side 16.

GEJSER
Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 20W klar, 12V
Nr. 12.01.001 – 10 arm flange

58

2.005 kr.

GOPLEN

GULV
LAMPER

Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 40W klar, 230V Halopin
Nr. 12.05.002 – 10 cm arm flange
GOPLEN

Ø 12

2.075 kr.

GEFION
Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

62

Max. 100(60 v/rå)W klar, 230V halogen
Nr. 11.02.003 – 20 cm arm flange

UDE
LAMPER

2.196 kr.

Vælg crom ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Tillæg
Lampeprisen for GEJSER er excl. transformer.
Lampeprisen for GEFION er excl. lyskilde.
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GEFION

Ø 18

202 kr.

Haiku

4

Det bløde halogenlys.
Kan bruges som almenbelysning mod væggen. Fx. i lavloftede rum til
belysning af vægge/malerier etc.

LAMPER
I MILJØ

HAIKU
Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange

HAIKU

Vælg crom/mat crom eller messing

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange

28

1.787 kr.
Ø9

LOFT
LAMPER

2.031 kr.

Vælg kobber

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange

2.438 kr.

42

Lampeprisen er excl. transformator.

PENDLER

Kanon-serien

Kanonserien ”civiliserer” lyset fra almindelige halogen spot-pærer og
giver et sprælsk og kontrastrigt lys. Se mere om KANON-serien side 18.

MINI-KANON

Ø 5,5

MINI-KANON

48

Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange

1.352 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange

1.569 kr.

VÆG
LAMPER

Vælg crom

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange

1.579 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange

1.834 kr.
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MINI-KANON indbyg.

Ø 5,5

BORD
LAMPER

Vælg kobber

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange

1.895 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange

2.201 kr.

58
GULV
LAMPER

MINI-KANON indbygning
Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W Decostar Alu (ikke coolbeam), 12V
ved indbygningshøjde 80 mm. Ring og spørg
Nr. 09.94.581

STORE-KANON

Ø 5,5

1.123 kr.

STORE-KANON
Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W, 12V
Nr. 12.03.002 – 7 cm arm flange

1.559 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 07.05.006 – 7 cm arm flange

1.776 kr.

62
Lamperne kan også fås
for adaptor, med mont.
dåse eller trempelløsning
og armlængder på
7, 10, 15, 20 ..............70
cm mod mindre merpris.

UDE
LAMPER

37

OVERFLADER

Hvid

Sort

Grafit grå

Rød, blank

FARVER
OG
MATERIALER

68

Rå aluminium

Anodiseret

Rå kobber

Rå messing

Børstet alu

Galvaniseret

Crom

Mat crom

Syrefast, rustfrit
glasblæst stål

Corténstål

MONTERING

Specialfarver

Flange

Monteringsdåse

- bruges til montering direkte på
en el-dåse.
Skruehul afstand
c.c 55mm. Ø80

- bruges, når der
skal laves en ’elsamling’, eller når
der skal føres en
ledning foran væg
eller loft. Ø80x20

Trempelløsning

Adaptor i skinne

- bruges ved modullofter, hvor en
trempel/liste kan
ligge af på modulskinnerne.

bruges
når
lampen er forberedt til adaptor
for montering i
skinne.

Lav baldakin

Høj baldakin

De fleste lamper
kan males i div.
RAL-farve. Tillægget er et éngangs
beløb pr. lampetype.
Tillæg for specialfarve 2.300 kr.

Kipled

69

70

SALG

&

LEVERING

ÆNDRINGER

Ret til ændringer af modeller, farver og priser uden varsel
forbeholdes.
Vi forventer næste priskatalog udkommer. 1. januar 2010.

FAKTURERING

Alle ordrer bliver faktureret til den på ordreafgivelsestidspunktet gældende pris.
GEFION i skinne og som pendel. Butikslokale Gudrun Sjödén.

HOVEDKONTOR

Ny Kongensgade 21 • 1557 København V
Tlf 33 15 15 14 Fax 33 32 29 29
www.asgerbclys.dk info@asgerbclys.dk

Alle lamper er udført i bedste kvalitet, fabrikskontrollerede, CE-mærkede, mønsterbeskyttede og omfattet af
de ophavsretslige love.

LEVERINGSTID

Normalt 2-4 uger. Specialvarer 4-12 uger.

BETALING

14 dage netto fra faktureringsdato.
Det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr vil blive
opkrævet alle ordrer under 1.000 kr.

FORTRYDELSESRET

Ændring af type/antal/farve efter ordreafgivelse skal
modtages min. 3 uger før leveringstid, hvis merudgifter
skal undgås.

RETURVARER

Varer tages kun retur efter specialaftale og indenfor 30
dage fra levering - og da kun med et krediteringsfradrag på 30%. Kopi af faktura eller følgeseddel med et
ref. nr. skal medsendes. Specialvarer tages ikke retur.

BESKADIGEDE VARER

Ved funktionsdefekt eller synlige skader på lamper skal
reklamation rettes til os inden 7 dage fra modtagelse.
Overholdes reklamationsfristen ikke, bortfalder denne
reklamationsret desværre.
Ved transportskade skal du omgående henvende dig
til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten (post, bane, fragtmand).

REKLAMATIONER

Reklamationsret 2 år i henhold til købeloven.

Åbningstider
Mandag-torsdag
8.00-16.00
Fredag
8.00-12.00
Her ligger vores administration.
Bl.a. sidder rådgiverne her parat til at hjælpe med
spørgsmål om belysningsproblemer, planløsninger osv.

SHOWROOM

Ny Kongensgade 21 • 1557 København V
Tlf 33 14 14 40
Åbningstider
Tirsdag-fredag
12.00-17.30
I vores showroom er der mulighed for at se lamperne og
få kvalificerede råd og vejledning om lys. Så kig ind.

PRODUKTIONEN

Himmelevvej 2 4000 Roskilde
Fax 46 36 91 66
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

8.00-16.00
8.00-14.00

LABORATORIET

Vi samarbejder med Laboratoriet LYS & SYN aps
Ny Kongensgade 21 1557 København V
Tlf 33 15 66 66 Fax 33 32 29 29
www.lyssyn.dk info@lyssyn.dk
Åbningstider
Mandag-torsdag
8.00-16.00
Fredag
8.00-12.00
Her udføres målinger, analyser, kurser og lysberegninger.
Fotografer: Jens Frederiksen, Olaf Millang, Ole Toldbod,
Tom Olsson og Charlotte Høvring.
Der tages forbehold for trykfejl.

TOTAL-TAHITI og TRAGTEN pendel og over bordene er der DILLEN (skjult). Lamperne er monteret med flere tændinger, så de kan tændes og
slukkes gruppevis. Gang- og studieareal på Bosager Skolen.
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