LK CLASSIC

Den originale designserie i messing

Den originale messingafbryder
Lauritz Knudsen har fremstillet el-materiel i
mere end 100 år. Den første afbryderserie, vi
selv designede og producerede, var den smukke, riflede tumblerafbryder i porcelæn og messing,
som blev introduceret i 1910.
Den var meget populær i 10’erne, men blev i
løbet af 20’erne afløst af mere moderne designserier og materialer.
Men godt design holder. I mange år har den
riflede messingafbryder været i høj kurs i antikvitetsforretninger og på loppemarkeder. Derfor genoptog vi
produktionen.
Den nye messingafbryder er tro mod de oprindelige
materialer og designet. Serien, som
har fået navnet LK CLASSIC®, lever fuldt ud op
til nutidige normer og standarder.
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Smuk og oprindelig
LK CLASSIC er en afbryderserie, der tiltrækker sig
opmærksomhed.
Serien er fremstillet i messing og hvid porcelæn og
omfatter to varianter: En med glat og en med riflet overflade. De er begge velegnede til for eksempel patriciervillaer og gamle bylejligheder, hvor det oprindelige
særpræg med stuklofter, høje paneler
og trægulve er bevaret.
LK CLASSIC er smuk både som prikken over i’et i boliger med en traditionel, herskabelig stil og i kombination
med meget stilrene og stramt designede møbler.
LK CLASSIC® i glat udformning står spejlblank og
kaster smukt lyset tilbage.
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Original – og ny
LK CLASSIC sortimentet omfatter en afbryder med
mulighed for korrespondancetænding samt en
stikkontakt, begge dele i både den glatte og den riflede variant. Afbryder og stikkontakt monteres på
hvidlakerede træunderlag, der har en udfræsning helt
i den oprindelige messingafbryders stil. Underlagene
måler 74 mm i bredden, så gamle afbrydere eller stikkontakter kan dækkes ved udskiftning.
LK CLASSIC er tilpasset moderne normer og standarder for el-materiel. Desuden er messingoverfladen
behandlet med en speciel lak. Lakken sikrer, at overfladen ikke ruster. Derfor er almindelig rengøring nem,
selv for den riflede variant. LK CLASSIC tørres af med
en fugtig klud efter behov.
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LK CLASSICTM i riflet udformning er en næsten
fuldstændig kopi af den oprindelige messingafbryder fra 1910.

Lauritz Knudsen har fremstillet el-materiel i mere
end 100 år. Læs mere om LK CLASSIC® og
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vores andre designserier på www.lk.dk
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Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger i denne brochure ændres
løbende. Schneider Electric/Lauritz Knudsen by Schneider Electric tager forbehold for disse ændringer
samt trykfejl og mangler i øvrigt.
Schneider Electric er global specialist i energioptimering og -styring og arbejder målrettet for at hjælpe
mennesker og organisationer med at få mest muligt ud af deres energi.
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