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PROSJEKTER→MØBLER

Northern har lenge savnet en gulvlampe 
i stort format og med formsterk karakter 
som lyser godt utover og nedover. 
Det var derfor et sterkt ønske fra den 
norske merkevaren å utvikle en helt ny 
gulvversjon basert på den eksisterende 
Acorn-pendelen, som allerede var godt 
etablert og har vært en del av Northerns 
kolleksjon siden 2012.

Designeren har levert skisser, 
3D-visualiseringer og tekniske tegninger 
(CAD) for utvikling av prototyp, samt vært i 
tett dialog med oppdragsgiver underveis  
og frem til ferdigstillelse/lansering.

Den nye Acorn Floor Lamp har samme 
skjerm som originalen, med tredetaljer  

i lys eller mørk valnøttutførelse som pryder 
toppen av skjermen. Som gulvlampe utvider 
Acorn sitt nedslagsfelt til nå også å bli 
et gulvplassert ikonisk lysobjekt i ethvert 
rom, og et godt supplement og nyskapning 
til den allerede svært så populære 
pendellampen. Rom for tre lyspærer 
sørger for god lysstyrke og en elegant 
diffusor i opalglass gir et mykt og jevnt 
distribuert lysfall med både et funksjonelt 
og et stemningsskapende lysnivå tilpasset 
brukerens rom, funksjonsbehov og ønsker.

Sammen tegnet de opp ulike varianter 
for uttesting, og mye av problematikken 
lå i å få til en god harmoni mellom de ulike 
komponentene. Stammen har fått en 
generøs tykkelse for å harmonere visuelt 

med detaljen øverst på skjermen, og foten/
basen har fått være romslig i diameter slik 
at den og den relativt store skjermen passer 
godt sammen, både visuelt og funksjonelt. 
Basens størrelse og vekt gjør at lampen 
står stødig og trygt på gulvet, samtidig som 
lampen som helhet oppleves velbalansert 
og harmonisk. Det ble utviklet en diffusor 
for å unngå blending når man sitter nært og 
under lyskilden, og løsningen med opalglass 
tilfører eleganse til lampen samtidig som 
den sørger for et mykt og behagelig lys for 
brukeren. En elegant tekstilkledd strømkabel 
gir lampen et helhetlig uttrykk og vitner om 
et godt og gjennomført produkt.
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Grå Acorn gulvlampe  
med opalglass diffusor.

Acorn gulvlampe i sort ved Daybe sofa fra Northern.

Hvit Acorn gulvlampe i miljø.


