
Förstoringslampor för personer  
med synnedsättning
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KFM LED

”Low vision” är en medicinsk term som definieras som en bestående 
synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon, kontakt- 
linser, medicinsk eller kirurgisk behandling. Åttio procent av personer 
som har synnedsättning är äldre än 65 år och de flesta av dem har 
utvecklat synnedsättningen sent i livet.

Barn har förmågan att ändra ögats fokus 
över ett stort område så de kan komma 
extremt nära ett föremål och ändå hålla 
kvar det i fokus. Men vuxna förlorar den 
förmågan eftersom ögats lins blir hårdare 
med ålder. Till följd av detta behöver 
många vuxna ha starka glasögon eller 
förstoringslampor för att fokusera på 
föremål som är nära.

Historien om våra  
förstoringslampor
Vår historia med belysning för individen 
startade med utvecklingen av skrivbords-
lampan Luxo L-1 år 1937. Armaturens 
rörelsefrihet och möjligheten att placera 
ljuset precis där det behövdes föränd-
rade skrivbordslampornas funktion för 
alltid.

L-1 designades av Luxos grundare, indu-
striledaren Jac Jacobsen, och tillverkas än 
idag. Den fjäderbalanserade lamparmen 
fungerar på samma sätt som människans 
armmuskler med aktion och reaktion. Jac 
Jacobsen förstod snart att hans fjäderba-

lanserade arm skulle kunna bära många 
olika armaturer för olika ändamål, däri-
bland förstoringslampor. Under årtionde-
na efter det andra världskriget följde en 
utveckling av en serie förstoringslampor 
för användning inom industri, behand-
ling och kosmetik, syn- och hälsovård.

Modernt sortiment av armbaserade 
förstoringslampor
Naturligtvis har många av våra produk-
ter utvecklats under tiden som har gått. 
Men filosofin och kunskapen från utveck-
lingen av L-1 har bibehållits i våra mo-
derna produkter. Idag omfattar vårt utbud 
av förstoringslampor många olika arm-
teknologier, med 
eller utan 
synliga 
fjädrar. 
De har 
alla perfekt 
balans och 
omsorgsfull 
ergonomi.

Den här L-1 L 
förstoringslampan 
är från 1955. 
Den används fort-
farande dagligen. 
Vi var pionjärer 
när det gäller 
utvecklingen av 
förstoringslampor 
för personer med 
synnedsättning.

Förstoring är ett självklart val för  
personer med synnedsättning
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LFM-101

Våra förstoringslampor är särskilt utvecklade för maximal horisontell 
och vertikal rörelse. De ger maximal horisontell räckvidd och blir alltid 
kvar i rätt position utan att dippa. Armarna balanseras av fjädersys-
tem som säkerställer jämn och enkel positionering.

Förmågan att placera linsen och rik-
ta ljuset exakt där det behövs är ett 
kännetecken för våra förstoringslampor. 
Lamphuvudets flexibilitet innebär att det 
är enkelt att justera förstoringslampan 
efter personliga behov.

Friktionsfri rörelse av lamphuvudet
Det är kombinationen mellan arm- och 
huvudrörelser som avgör flexibiliteten i en 
förstoringslampa. Våra förstoringslampor 
är mycket flexibla och ger en kombina-
tion av samtliga tre viktiga huvudrörelser:

- Horisontell förflyttning från sida till 
sida (yaw) 

- Förflyttning uppåt och nedåt (tilt) 
- Rotation runt en horisontell axel (roll) 

Den självbalanserande armens flexibi-
litet och friktionsfria led mellan lamp-
huvudet och armen underlättar exakt 
positionering. 

Perfekt balans,  
maximal flexibilitet

Friktionsfri självbalanserande led mellan lamp-
huvud och arm.

Betydelsen av  
god ljuskvalitet

Maximal horisontell och vertikal  
rörelse.

På Glamox Luxo vet vi hur viktigt ljus är 
för arbetsmiljön och för individens hälsa 
och välmående på arbetsplatsen. Bra 
belysning minskar risken för hälsopro-
blem, ökar säkerheten och förbättrar 
produktiviteten. 

Därför lägger vi stor vikt på ljuskvaliteten 
hos våra förstoringslampor. De är inte 
bara förstoringsglas med belysning utan 
kraftfulla armaturer med enastående 
ljusutbyte. Kvalitet och exakt positio-
nering av ljuskällorna i förhållande till 
linsen möjliggör  skuggfri förstoring och 
enastående färgåtergivning.

LED: Framtidens ljuskälla
Under de senaste åren har vi designat, 
utvecklat och tillverkat en ny generation 
av armaturer  för lysdioder (LED) i stället 
för traditionella ljuskällor. Lysdioder (LED) 
är en halvledare som sänder ut ljus när 
en elektrisk ström passerar genom den. 
Dioder kan användas en och en eller 
monterade i moduler för ökad effekt. 

Ergonomi. Energieffektiv.  Ekonomi.
Våra moderna förstoringslampor med 
LED är konstruerade för att ge bästa mö-
jliga ergonomi. De använder endast en 
bråkdel av den energi som traditionella 
ljuskällor gör.

Lysdioder har en väldigt lång livslängd. 
LED modulerna i våra förstoringslampor  
har en förväntad livslängd på 50 000 
timmar. Det innebär 25 år eller längre 
vid normal användning. 
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LFM LED

Förstoring handlar om att få något att se 
större ut än vad det faktiskt är.

Vi har vi ett utbud av förstoringslampor 
för många olika användningsområden. 
Dessa har linser i olika former och 
storlekar och de är tillverkade av olika 
material, däribland polykarbonat och 
med glas av olika kvaliteter. De ger alla 
förstoring i enlighet med upprättade 
standarder för linstillverkning (se vår korta 
ordlista nedan). Se produktguiden för 
att välja vilken modell som passar dina 
behov bäst. 

Att använda en Luxo-förstorings- 
lampa
Våra förstoringslampor är arbetsverktyg. 
De är konstruerade för precision och 
komfort. Vi rekommenderar att använda 
båda ögonen när det är möjligt.

För att erhålla största möjliga förstoring 
utan distorsion, ska användaren posi-
tionera linsen på korrekt avstånd från 
föremålet och ganska nära ögonen. 
Luta dig inte bort från linsen för att öka 
förstoringen.

Stolshöjd och arbetsyta ska vara inställda 
för en bra arbetsställning.

Om förstoring

Ordlista
Förstoring
Anger hur mycket 
ett föremål förstoras. 
Uttrycks i procent 
eller med symbolen 
X. 100 % förstoring 
= 1X förstoring, dvs. 
föremålet ser ut att 
vara dubbelt så stort 
som det faktiskt är.

Diopter
Diopter är en optisk 
term som hänvisar 
till linsens brytnings-
förmåga (ljusbryt-
ning). Varje diopter 
ökar förstoringen 
med 25 %.

Brännvidd 
(fokallängd)
Brännvidd är avstån-
det från centrum av 
linsen till föremålet 
som studeras när 
det är i fokus. När 
förstoringen ökar min-
skar brännvidden.

Val av förstoring
Förstoringsgraden varierar för olika uppgifter. 

Med låg förstoring kan man studera ett föremål 
utan att objektets kanter blir suddiga. Med 

ökad förstoring blir till och med små detaljer 
klart tydliga, men kanterna blir suddigare.

Ytterligare förstoring med en sekundärlins
För ytterligare förstoring kan en tilläggslins fästas på primärlinsen.  
Tilläggslinserna finns i 4, 6 och 10 diopter, vilket ökar förstoringen med 
100 %, 150 % respektive 250 %. För vissa modeller erbjuder vi även 
mekaniska tillsatslinser och linser som kan svängas undan.

Primärlins, 
diopter

Sekundärlins, 
diopter

Total för- 
storing

Förstoring i 
procent

Brännvidd 
(fokallängd)

 Wave LED, Wave LED ESD
3.5 1.9X 188 % 285 mm

3.5   4.0 2.9X 288 % 130 mm

3.5   6.0 3.4X 338 % 105 mm

3.5 10.0 4.4X 438 % 75 mm

5.0 2.3X 225 % 200 mm

5.0   4.0 3.3X 325 % 110 mm

5.0   6.0 3.8X 375 % 90 mm

5.0 10.0 4.8X 475 % 50 mm

KFM LED, KFM LED ESD
3.0 1.8X 175 % 330 mm

3.0   4.0 2.8X 275 % 140 mm

3.0   6.0 3.3X 325 % 110 mm

3.0 10.0 4.3X 425 % 70 mm

5.0 2.3X 225 % 200 mm

5.0   4.0 3.3X 325 % 110 mm

5.0   6.0 3.8X 375 % 90 mm

5.0 10.0 4.8X 475 % 50 mm

LFM LED
3.0 1.8X 175 % 330 mm

  3.0   4.0 2.8X 275 % 140 mm

  3.0   6.0 3.3X 325 % 110 mm

  3.0 10.0 4.3X 425 % 70 mm

  5.0 2.3X 225 % 200 mm

  5.0   4.0 3.3X 325 % 110 mm

  5.0   6.0 3.8X 375 % 90 mm

  5.0 10.0 4.8X 475 % 50 mm

Circus
3.5 1.9X 188 % 285 mm

3.5   4.0 2.9X 288 % 130 mm

3.5   6.0 3.4X 338 % 105 mm

3.5 10.0 4.4X 438 % 75 mm

LFM-101, LFM Medical
3.0 1.8X 175 % 330 mm

3.0   4.0 2.8X 275 % 140 mm

3.0   8.0 3.8X 375 % 90 mm

Magnifique II
3.0 1.8X 175 % 330 mm

3.5 1.9X 188 % 285 mm

4.0 2.0X 200 % 250 mm

6.0 2.5X 250 % 170 mm

Wave Plus, Wave ESD
3.5 1.9X 188 % 285 mm

3.5 10.0 4.4X 438 % 75 mm

Förstoringstabell

Tabellen ger en fullständig översikt av alla tillgängliga kombina-
tioner av primär-och sekundärlinser för våra förstorningslampor.
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Produktguide

LFM LED
Lättvikts förstoringslampa

LFM LED är en förstoringslampa i lättvikt helt i 
metall, LED-ljuskällor, och en flexibel fjäderba-
lanserad arm i Luxo tradition. Den är lika väl 
lämpad för professionellt bruk som för använd-
ning av synskadade och andra med behov av 
exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel 
att flytta runt.

LFM LED är dimbar, och utrustad med ø 
127mm glaslins som kan fås i 3 eller 5 
diopters förstoring och cirkulär LED modul 
för skuggfri förstoring.. Ett dammskydd i tyg 
tillhandahålls för att skydda linsen och förhin-
drar att armaturen oavsiktligt förvandlas till ett 
brännglas.

Tekniska detaljer
Ljuskälla: En LED-modul på 7W med en total 
förbrukning av 9,5W. Färgtemperatur 4000K 
med CRI80.

Material och färg: Stålarm, lamphuvud i alumi-
nium. Färg: Vit.

Montage: Standard med bordsfäste. Andra 
bordsfästen, integrerade bordsfästen och golv-
stativ finns som tillbehör.

Optik: Standard med 3 eller 5 diopter glaslins. 
Lins diameter: 127mm.

Tilläggslins: För ytterligare förstoring kan en 
sekundärlins på 4, 6 eller 10 diopter fästas på 
glaslinsen.

Strömförsörjning: Plug-in 24V strömförsörjning.

Armteknologi och rörelse: Parallel, självbalan-
serande tre-pivot arm. Armlängd är100 cm.

Dimmer: 3-stegs dimmer 100-50-0%.

Magnifique II
Förstoringslampa för personer 
med nedsatt syn

Magnifique är ett idealiskt verktyg för personer 
med nedsatt syn. Den smala kanten framför 
linsen säkerställer att ögonkontakten med objek-
tet inte förloras vid övergång från förstoring till 
normalt betraktande och tillbaka igen. Magni-
fique II levereras med ett val av fyra linser, 3, 
4 och 6 dioptri akryllinser samt en 3,5 diopter 
glaslins för maximal reptålighet

Linsen har en unik snäppanordning. Den 
kan lätt bytas efter behov. Strömbrytaren har 
utformats så att den skall vara lätt att hitta och 
att använda.

Tekniska detaljer
Ljuskälla: Utrustad med 1 x TC-SEL 11W.

Förkoppling: Elektronisk förkoppling (HF).

Material och färg: Stålarm med plastöverdrag. 
Lamphuvud av plast. Färg: vit.

Montage: Standard med bordsfäste (AH fäste). 
Andra bordsfästen, integrerade bordsfästen 
och golvstativ finns som tillbehör.

Optik: Standard med 3 , 4  eller 6 diopter po-
lykarbonat lins. Linsdimensioner är 107 x 108 
mm. En 3,5 diopter glaslins finns som tillbehör.

Strömförsörjning: Levereras med sladd och 
stickpropp.

Armteknologi och rörelse: Parallel, självbalan-
serande tre-pivot arm. Armlängd är105 cm.

Artikelnummer
MAG017401 Magn T105 Wh 111 840 3D CLA EU

MAG017403 Magn T105 Wh 111 840 4D CLA EU

MAG017405 Magn T105 Wh 111 840 6D CLA EU

MAG017684 Magn T105Wh111840 3,5D GL CLA EU

Artikelnummer
LFL026102 LFM LED T100Wh107 840 3D CLAEU

LFL026103 LFM LED T100Wh107 840 5D CLAEU
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KFM LED
Avancerad LED förstoringslampa 
för många applikationer

KFM LED har en robust metallkonstruktion med 
snygg design, en flexibel arm och utmärkt 
ljusflöde. Den är lämplig för alla industriella 
ändamål, för arbete i skönhetssalonger, kliniker 
och laboratorier, samt som ett verktyg för 
personer med nedsatt syn. Flexibiliteten i leden 
mellan lampans huvud och arm gör exakt posi-
tionering lätt. Kvaliteten och exakt positionering 
av LED-modulerna möjliggör praktiskt taget 
skuggfri förstoring och utmärkt färgåtergivning. 

Tekniska detaljer
Ljuskälla: Utrustad med två halvcirkelformade 
LED moduler med en total energiförbrukning på 
endast 11W. Korrelerad färgtemperatur (CCT) 
är 4000K. Färgåtergivnings index (CRI) är 80.

Material & färg: Stålarm och lamphuvud i 
aluminium. Färg: Vit eller ljusgrå.

Montage: Standard med bordsfäste (AH fäste). 
Andra bordsfästen, integrerade bordsfästen 
och golvstativ finns som tillbehör.

Optik: Standard med 3 eller 5 diopter krong-
laslins.

Tilläggslins : För ytterligare förstoring kan en 
sekundärlins på 4, 6 eller 10 diopter fästas på 
glaslinsen.

Strömförsörjning: Levereras med sladd och 
stickpropp.

Armteknologi och rörelse: Parallel, självbalan-
serande tre-pivot arm. Armlängd är105 cm.

Timer & dimbar: LED modulerna är dimbara 
1–100%. En timer är integrerad. Ljuset stängs 
automatiskt av efter 4 eller 9 timmar.

Artikelnummer
KFL026034 KFM LED T105 Wh 111 840 3D CLA EU

KFL026035 KFM LED T105 Lg 111 840 3D CLA EU

KFL026036 KFM LED T105 Wh 111 840 5D CLA EU

KFL026037 KFM LED T105 Lg 111 840 5D CLA EU

LFM-101
Klassisk  
förstoringslampa 

Även om LFM-101 främst är avsedd för indu-
striellt bruk passar den lika bra att använda i  
hemmet. 

Armaturhuvudet är tillverkat av ABS-plast som 
kombinerar låg vikt med stor hållfasthet. Arma-
turens 22W energibesparande cirkellysrör ger 
högt ljusutbyte och låg värmeutveckling. Stan-
dardversion med 3 diopter lins och bordsfäste. 
Den ø127 mm glaslinsen är placerad i mitten 
av det cirkulära röret. Det är det idealiska sättet 
att belysa ett objekt, eftersom del eliminerar 
praktiskt taget alla skuggor.

Ett linsskydd med gångjärn är också standard. 
Locket fungerar som ett dammskydd och förhin-
drar att linsen förvandlas till ett brännglas. Det 
är avtagbart när det inte behövs.

Tekniska detaljer
Ljuskälla: Utrustad med 1 x T8-C 22 W.

Förkoppling: Konventionellt driftdon

Material och färg: Stålarm med plastöverdrag. 
Lamphuvud i plast. Färg: vit eller ljusgrå.

Montage: Standard med bordsfäste (AH fäste). 
Andra bordsfästen, integrerade bordsfästen 
och golvstativ finns som tillbehör. 

Optik:Standard med 3 diopter glaslins. Lins 
diameter är 127 mm. Polypropylenreflektor. 
Tilläggslinser på 4 och 8 diopter finns som 
tillbehör. 

Strömförsörjning: Levereras med sladd och 
stickpropp.

Armteknologi och rörelse: Parallel, självbalan-
serande tre-pivot arm. Armlängd är105 cm.
.

Artikelnummer
LFM000043 LFM-101 T105Wh 122 827 3D CLA EU

LFM000044 LFM-101 T105Lg 122 827 3D CLA EU

Produktguide
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Wave LED
Industriell förstorings-
lampa med LED och  
3D-funktion
Wave LED erbjuder skuggfri 
förstoring med ljus som kom-
mer från båda sidor, samt 
tredimensionell förstoring 
med ljus som kommer från 
vänster eller höger. Med sin 
rektangulära lins lämpar sig 
Wave LED även för vanlig läsning. Färger: Vit eller ljusgrå. Finns 
med 3,5 eller 5 diopter kronglaslins.

Artikelnummer
WAL025948 Wave LED T105 Wh 206 840 3,5D CLA EU

WAL025949 Wave LED T105 Lg 206 840 3,5D CLA EU

WAL025950 Wave LED T105 Wh 206 840 5D CLA EU

WAL025951 Wave LED T105 Lg 206 840 5D CLA EU

LFM Medical
Förstoringslampa för 
sjukvårdsektorn

Den låga värmeutveck-
lingen i lampan, mångsi-
digheten och den robusta 
konstruktionen gör 
LFM till ett utomordentligt 
verktyg för undersök-
ning och behandling av 
patienter till en mycket 
konkurrenskraftig kostnad. 
LFM Medical är godkänd som medicinteknisk produkt enligt 
IEC 60601-1 och IEC 60601-1-2. Färg: Vit. Standard med 3 
diopter glaslins.

Wave Plus
Förstoringslampa 
med 3D-funktion  
för industri
Wave Plus var bran-
schens första förstorings-
lampa med en rektangu-
lär lins och två ljuskällor. 
Genom belysning från 
endast ena sidan, ökas 
djupufattningen och po-
sitionering av föremålen 
underlättas. Färger: Vit 
eller ljusgrå. Standardversion med 3,5 diopter glaslins.

Wave LED ESD
ESD-godkänd  
industriell LED 
förstoringslampa 
med 3D-funktion
Wave LED ESD är 
speciellt framtagen 
för elektronikindustrin 
där elektrostatiska 
urladdningar kan vara 
ödesdigert för elek-
troniska komponenter. 
Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar som 
förekommer på ett kontrollerat sätt. Färg: Svart. Finns med 3,5 
eller 5 diopter kronglaslins.

Artikelnummer
WAS025259 Wave T105 Wh 207 840 3,5D CLA EU

WAS025260 Wave T105 Lg 207 840 3,5D CLA EU

Artikelnummer
LFM016981 LFM M T105Wh 122 840 3D CLA EU

Artikelnummer
WAL025964 Wave LED T105 Bl 206 840 3,5D CLA ESD EU

WAL026064 Wave LED T105 Bl 206 840 5D CLA ESD EU

Wave ESD
ESD-godkänd  
industriell försto-
ringslampa med 
3D-funktion
Wave ESD är en 
ESD-godkänd försto-
ringslampa för indu-
striella tillämpningar. 
Många branscher som 
elektronikindustrin är 
särskilt känsliga för elek-
trostatiska urladdningar (ESD) och behöver vidta åtgärder för att 
ta bort den genom att använda antistatiska verktyg. Färg: Svart. 
Standardversion med 3,5 diopter glaslins.

Artikelnummer
WAS025262 Wave T105 Bl 207 840 3,5D CLA ESD EU

KFM LED ESD
ESD-godkänd  
industriell LED  
förstoringslampa.
KFM LED ESD har en robust 
metallkonstruktion med 
snygg design, en flexibel 
arm och utmärkt ljusflö-
de. Kvaliteten och exakt 
positionering av lysdioder 
möjliggör praktiskt taget 
skuggfri förstoring och 
utmärkt färgåtergivning. Färg: Svart. Finns med 3 eller 5 diopter 
rund kronglaslins.

Circus
Kraftfull förstorings- 
lampa med stor 
glaslins
Circus lämpar sig väl för 
krävande arbete på klini-
ker och laboratorier och 
för industriella applika-
tioner. Circus har en stor 
lins, aluminiumhuvud och 
en mycket flexibel själv-
balanserande arm. Den 
stora linsen möjliggör bekväm granskning med båda ögonen. 
Färg: Vit. Finns med 3,5 eller 5 diopter kronglaslins.

Artikelnummer
CIR025718 CIR T100WH 122 840 3,5D CLA EU

CIR025723 CIR T100WH 122 840 5D CLA EU

Artikelnummer
KFL026099 KFM LED T105 Bl 111 840 3D CLA ESD EU 

KFL026050 KFM LED T105 Bl 111 840 5D CLA ESD EU

Fler Luxo-förstoringslampor ... 



14 15

Tillbehör
Våra förstoringslampor finns för ett antal användningsområden och är designade för 
bordsfäste eller golvstativ. Några modeller kan monteras på vägg. Vi erbjuder ett urval 
av tillbehör, däribland tilläggslinser för ökad förstoring.

Sekundära linser

Sugkoppslins 4 diopter
Ökar förstoringen med 100 %
För Circus, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED, KFM LED ESD och LFM LED.

Sugkoppslins 6 diopter
Ökar förstoringen med 150 %
För Circus, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED, KFM LED ESD och LFM LED.

Sugkoppslins 10 diopter
Ökar förstoringen med 250 %
För Circus, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED, KFM LED ESD och LFM LED.

SPD025980 Sugkoppslins, 4 diopter

SPD025979 Sugkoppslins, 6 diopter

SPD026119 Sugkoppslins, 8 diopter

Tillsatslins 4 diopter
Ökar förstoringen med 100 %
För LFM-101 och LFM Medical

Tillsatslins 8 diopter
Ökar förstoringen med 200 %
För LFM-101 och LFM Medical 

SPD024704 Tilläggslins 4 diopter

SPD024705 Tilläggslins 8 diopter

Svängbar lins 10 diopter
Ökar förstoringen med 250 %
För Wave Plus och Wave ESD 

SPD024706 Svängbar, tilläggslins 10 diopter

Tilläggslinser för Magnifique II
Polykarbonatlinser finns med 3, 4 eller 6 diopter
Glaslins 3,5 diopter 
Tilläggslinserna har en praktisk linshållare

SPD012502 Tilläggslins, 3 diopter, polykarbonat

SPD012506 Tilläggslins, 4 diopter, polykarbonat

SPD012510 Tilläggslins, 6 diopter, polykarbonat

SPD017906 Tilläggslins, 3,5 diopter, glas

Monteringstillbehör

Golvstativ med extra vikt

Den extra vikten rekommenderas för alla förstoringslampor.

BRK025205 Golvstativ, vit

SPA025674 Extra vikt, golvstativ, vit

CC utanpåliggande bordsfäste

Skruvas fast i bordsytan. Tillgängligt i vit, svart och ljugrå.

BRK025140 CC bordsfäste, vit

BRK025141 CC bordsfäste, svart

BRK025142 CC bordsfäste, ljusgrå

BSP väggfäste

Detta är den bästa lösningen för våra väggmonterade armaturer. En 130x130 mm 
fyrkantig platta med fyra hål distribuerar jämn fördelning av vikten.
Tillgängligt i vitt.

BRK024221 BSP väggfäste, vit

TE bordsbussning

För infällnad i horisontella ytor.
Finns i krom.

BRK700068 TE bordsbussning
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Glamox Luxo Lighting

Glamox Luxo Lighting är en ledande leverantör av belysnings-
lösningar för den professionella byggmarknaden och erbjuder 
ett komplett produktsortiment för skolor, sjukvårdsinrättningar, 
kommersiella och industriella byggnader, detaljhandel, hotell och 
restauranger.

Våra produkter och lösningar är utvecklade och testade av våra 
tekniker i våra egna forsknings- och testanläggningar och är  
producerade och certifierade i enlighet med alla relevanta 
kvalitets- och miljöstandarder. Produkterna är baserade på den 
senaste tekniken och expertisen samt generationer av erfarenhet.

Alla våra produkter omfattas av 
fem års garanti. Mer information 
finns på vår webbsida  
www.glamoxluxo.se


