
Gediget hantverk i 

gjutjärn, smide och gjutaluminum 
  



 Solgård  M4        Gårdslykta 35gr med glob

                   Takpendel med glob    Stallykta 45gr krok, vit skärm med blå rand

Fasadbelysning
Vår belysning är hantverksmässigt 

tillverkad i tidlös design,
 i funkis och sekelskifte-stil, efter äldre 

förlagor och av gedigna material. 
Vi har därför valt att 

benämna våra belysningar 
”belysning för generationer”. 

De första belysningarna av 
denna sort började dyka upp kring 

1700-talet och växte 
sedan fram till början av 1900-talet.

     

https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-solgard/?utm_source=Broschyr_2019_Solgard_M4_milj&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-gardslampor-gardslyktor-gardslykta/?utm_source=Broschyr_2019_Gardslykta&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/taklampor/?utm_source=Broschyr_2019_Taklampa&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-stallampor-stallyktor-stallykta/?utm_source=Broschyr_2019_Stallykta&utm_medium=Broschyr_WWW


            Sollerö L4ned   Stallykta 90gr kort böj            Lysvik-L L4gb  

     Väggplafond Skenö-L           Lysvik-M M4                             

Du skapar din egen
design genom att själv kombinera  

lykthus och arm/stolpe i en stil som 
tilltalar dig.

 
 Här visas några av våra populäraste

 lyktor. För att se hela 
sortimentet besök 
www.kulturjern.se

 Rådhuslampa Lysvik-M med glob                    Solliden M4          Solgård M4

https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-sollero/?utm_source=Broschyr_2019_Sollero_L4ned&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-stallampor-stallyktor-stallykta/?utm_source=Broschyr_2019_Stallykta_90gr_kort&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-lysvik-l/?utm_source=Broschyr_2019_Lysvik_L_L4gb&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/skeno/?utm_source=Broschyr_2019_Skeno&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-solgard/?utm_source=Broschyr_2019_Solgard_M4&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-solliden/?utm_source=Broschyr_2019_Solliden_M4&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-lysvik-m/?utm_source=Broschyr_2019_Radhus&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-lysvik-l/?utm_source=Broschyr_2019_Lysvik_L_L4&utm_medium=Broschyr_WWW


   Funkis

  Anno 1930 koniskt glas   Anno 1930 med glasglob         Ålsten Funkis i grått med 
                                           koniskt glas

  Asplund med koniskt glas       Asplund med stallglas                    Funkisarm L42 H10
                  med gjutjärnslyktan M4gb

 Vi har tagit fram en serie belysningar i funkisstil, inspirerade av formgivningen och 
funktionalismen från 30-talet. Dessa produkter är gjorda i smide eller gjutaluminium. 

 Vår belysning är tänkt att passa både stad och hem. Utformningen har ett enkelt 
formspråk vilket passar släta, odekorerade fasader och utemiljöer. 

 Armarna finns i flera längder och vinklar. 

https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-funkis-fasadbelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Funkis_L42_M4gb&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/product.html/asplund-l38-15gr-rak-arm?category_id=88/?utm_source=Broschyr_2019_Asplund&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/product.html/asplund-l38-15gr-rak-arm?category_id=88/?utm_source=Broschyr_2019_Asplund_Koniskt&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/product.html/asplund-l38-15gr-rak-arm?category_id=88/?utm_source=Broschyr_2019_Asplund_Stallglas&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/anno-1930-funkis-belysning/?utm_source=Broschyr_2019_Anno1930_koniskt&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/anno-1930-funkis-belysning/?utm_source=Broschyr_2019_Anno1930_glob&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/alsten-funkis-utebelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Alsten&utm_medium=Broschyr_WWW


   Funkis

            

       Staket & Grindar
 Staket och grindar finns i några olika standardmönster där alla 

grindalternativen kan fås i samma mönster som staketen. 
 Vi tillhandahåller även grindautomatik från NICE

 för våra smidesgrindar. 

  Belysningspollare
 Sommarkväll som vinterdag kan det vara 
fint att lysa upp trädgården med en eller 

flera belysningspollare.   
    

      Urnor
 Våra gjutjärnsurnor passar väl in 
i trädgårdar och parker. Alla har 

dräneringshål som även kan 
användas för fastlåsning.

    Markgaller
 Ett bra sätt att skydda trädens 
rötter är med markgaller. Finns i 

flera olika designer.

”vårt signum borgar 
för hög kvalité med en

design som  
  håller i generationer”

https://www.kulturjern.se/category.html/utomhusbelysning-belysningspollare/?utm_source=Broschyr_2019_Belysningspollare&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/urnor/?utm_source=Broschyr_2019_Urnor&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/offentlig-miljo/?utm_source=Broschyr_2019_Markgaller&utm_medium=Broschyr_WWW


  Ljuså S4         Lykstolpe Funkis 3m respektive 2,3m

 Ljuså S4   Ljuså förlängd S4  Ljusfors S4                     Ljusfors BSP S4            

https://www.kulturjern.se/category.html/utomhusbelysning-funkis-lyktstolpar/?utm_source=Broschyr_2019_Funkis_Stolpar&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusa_S4&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysninghttps://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysninghttps://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysninghttps://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusa_S4_miljo&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusa_S4_Forl&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utomhusbelysning-lyktstolpe-ljusfors/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusfors&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utomhusbelysning-lyktstolpe-ljusfors/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusfors_BSP&utm_medium=Broschyr_WWW


  Stolpfästet Skene med lyktan L4 

 Ljusdal förlängd M4  Ljusdal förlängd glob         Ljusdal förlängd M-0-Cu     Ljuså S-0-Sv 

Lyktstolpar
Våra lyktstolpar av gjutjärn passar fint in i trädgårdar, parker, torp och herrgårdar med äldre 

sekelskiftes-stil eller New England stil. 
Även här kan du kombinera stolpe och lykta till en stil som passar dig. 

https://www.kulturjern.se/category.html/ljusdal/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusdal&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/ljusdal/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusdal_Glob&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/ljusdal/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusdal_koppar&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/lyktstolpe-ljusa-utomhusbelysning/?utm_source=Broschyr_2019_Ljusa_S_0_Sv&utm_medium=Broschyr_WWW


www.kulturjern.se
Utställning av produkter i Porslinsmuseet, Gustavsbergs hamn, samt på vårt lager i Älvsby.

Besöksadress: Kulturjern AB, Älvsbyvägen 39, 139 52  Värmdö
För frågor: info@kulturjern.se / 08-267930 

För order: order@kulturjern.se

Gjutjärn  Fasadbelysning    
Lyktor  Pollare  Smide  Urnor  

Markgaller  Fallskydd  Trädgårdsbelysning  
Gjutaluminium  Utebelysning  Parkbelysning  

Smidesstaket  Smidesgrindar 
Parkurnor  Funkis 

Sekelskifte  

                          Sollerö L4         Solvik M4

https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-sollero/?utm_source=Broschyr_2019_Sollero_L4&utm_medium=Broschyr_WWW
https://www.kulturjern.se/category.html/utebelysning-fasadbelysning-solvik/?utm_source=Broschyr_2019_Solvik_M4&utm_medium=Broschyr_WWW



