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Hej, jag heter Tomas!

Jag är VD för Krebs Stockholm. Det är jag som 
har formgivit dom flesta ljuskronorna i katalo-
gen. För oss och våra kunder är kvalitet, form 
och hantverk viktigt, som att låta slipa prismor 
för hand av glashantverkare. Väljer du också 
hellre ett hantverk? Du är varmt välkommen att 
välja en ljuskrona som passar just dig!
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Krebs Stockholm har tillverkat ljuskronor sedan 60-talet. Vi har över 
100 olika modeller i sortimentet och alla ljuskronor är S- och CE-
märkta.

Vår affärsidé

Vi vill vara det klokaste alternativet vid val av ljuskroneleverantör, 
genom att ge våra kunder den bästa servicen och sprida vår gedigna 
kunskap om ljuskronor. Våra produkter står för kvalitet, hantverk och 
god design. Sortimentet ska vara unikt, levande och följa med i tidens 
utveckling. 

Hantverk

Vi vill att en ljuskrona skall vara ett hantverk, och använder därför 
i möjligaste mån kristall, med alla facetter slipade och polerade för 
hand. Vi tillverkar hantverksmässigt i små serier. Kristallen binds med 
mässingstråd som tvinnas för hand med tång.

Kvalitet

Högkvalitativ kristall tillverkad av stänger bl.a. från Schott och 
Pasabache. Elsäkerhet - Intertek Semko inspekterar vår fabrik 
regelbundet. Noggrant metallarbete, hög detaljkvalitet. Priset är 
viktigt, men kvaliteten kommer alltid först!

Design

Modellerna vi tar fram är av egen design eller frukten av samarbeten 
med erkända formgivare. Form, proportioner och frihet i 
formgivningen är viktiga grundstenar i vårt arbete.

 

Vårt motto:  
hantverk, kvalitet, design

Krebs Stockholm – en ljuskronetillverkare att lita på
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Det här erbjuder vi dig som konsument

 
En kvalitetsprodukt
Krebs Stockholms ljuskronor håller en mycket hög kvalitet och 
kommer att kunna glädja hem för generationer framåt. Med 
råmaterial av högsta kvalitet, genomtänkt formgivning och ett 
högklassigt hantverk kan du vara säker på att du har gjort ett bra val 
av belysning. Vi har mer än 50 års erfarenhet i branschen och kan med 
trygghet säga att vi kan konsten att tillverka bra ljuskronor.

 
www.krebs.se - en öppen webb med konsumentin-
riktad information
Vår hemsida, www.krebs.se är den största hemsidan om ljuskronor 
i Sverige. Här hittar du information om våra produkter men även 
generell information om ljuskronor som belysning och dess historia: 

Här finns foton och information om våra artiklar. En utvecklad 
sökfunktion gör det enkelt att leta efter en viss modell. Det finns 
mängder av informativt material för den som vill lära sig mer om 
ljuskronor. Vi visar inspirerande interiörlösningar med flera modeller 
i olika rum. Du hittar svar på vanligaste frågorna som finns om 
ljuskronor och prismor. 

Det är enkelt för dig att hitta till våra återförsäljare från hemsidan. Det 
finns en lista över återförsäljare i Sverige där du kan söka på ort eller 
klicka på ett län på en karta för att få upp dina närmaste återförsäljare. 

 
Kataloger 
Du kan hämta den här kundkatalogen hos våra återförsäljare eller 
beställa den från vår hemsida.

 

Några hedersfulla designuppdrag
Ålands stora entreprenör och konstkännare, Anders Wiklöf 
som bl.a. är känd för att ha ropat in Carl Larssons målning 
Midvinterblot samt nu senast Peter Dahls Stolta stad, har 
köpt ett flertal ljuskronor från Krebs Stockholm för att pryda 
sin sommarvilla där hans konstsamlingar hänger. 


Krebs Stockholm fick 2003 uppdraget att designa samtliga 
ljuskronor som nu pryder Stockholms första kasino, Casino 
Cosmopol. Ordern inkluderade fyra stycken 2,5 meter höga 
kronor i det stora kupoltaket i mitten av kasinot.

  
2004 uppmärksammades Helena Allards designkrona Tinge-
ling i pressen som “en av årets höjdpunkter”. 

  
SVT har använt sig av ljuskronor från Krebs Stockholm i ett 
flertal produktioner, senast i Otroligt antikt och i dramaser-
ien Kronprinsessan med Alexandra Rapaport.

  
Konferens- och slottsanläggningar som Johannesbergs Slott 
och Svartsjö Slott har ett flertal ljuskronor från oss.
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  440a 440b

Tingeling
440

Takkrona. Sfärisk krona med prismorna monterade ovanpå 
mässingsbågar. Färg: nickel  Kvalitet: Blykristall  
Design Helena Allard.

a.   25cm  25cm  ☼1x60W 

b.   45cm  45cm  ☼1x60W   

   

Se prismeillustrationer på sista sidan. 

DESIGNKRONOR
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Franza
460

Ljuskrona i plexiglas, framtidens retroperspektiva möte med 
kristall. Färg: kiwi, rosa. Kvalitet: Blykristall
Design Linda Sandgren.

 49cm  24cm  ☼5x40W     

DESIGNKRONOR

[kiwi] 460 [rosa] 460
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    449 423

Tapper 
449

Ampel med stearinljus i oscariansk stil. Sandgjuten stomme. 
Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 36cm  49cm  ☼1x60W   3   

423

Takkrona med stearinljus i oscariansk stil. Sandgjutna ljusar-
mar, manschetter, bottenbricka och pinjekottsknopp.
Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a

 59cm  76cm  ☼6x40W   6   

SVENSKA STILKRONOR - OSCARIANSK
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     451

Mormor
451

Takkrona med stearinljus i oscariansk stil. Sandgjuten stomme. 
Spindelbindning med koppen och rosetter. Färg: oxid cognac.  
Kvalitet: 1a

 55cm  62cm  ☼8x40W   8   

SVENSKA STILKRONOR - OSCARIANSK
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   402

Norrsken 
402

Takkrona med stearinljus i gustaviansk stil. Stomme med 
hjärtlist och sandgjutna manschetter och ljusarmar. 
Färg: nickel  Kvalitet: 1a 
 49cm  50cm  ☼3x40W   5   

Se prismeillustrationer på sista sidan. 

SVENSKA STILKRONOR - GUSTAVIANSK
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Gästabud 
459

Takkrona med stearinljus i sengustaviansk stil. Koboltblå 
glasskiva i botten. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

 78cm  71cm  ☼7x40W   6  
  

459

SVENSKA STILKRONOR - SENGUSTAVIANSK
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Versailles  
107

Takkrona med stearinljus. Stomme av bockade ovalrör och 
ovalmässing, 5 munblåsta stamglas på stammen. Stavverk 
med glasrör, pärlor och rosetter. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

a.   50cm   81cm   ☼5x40W  5 

b.   70cm   100cm  ☼6x40W  6   

458

Takkrona med stearinljus. Stomme av bockade ovalrör och 
ovalmässing, 2 munblåsta stamglas. Stavverk med glasrör, 
pärlor och rosetter. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 37cm  54cm  ☼3x40W   5 

ROKOKOKRONOR
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107b

107a 458

ROKOKOKRONOR
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Vanliga frågor om ljuskronor

Vad betyder bredd/diametermåttet?

Diametern som anges för våra kronor gäller den yttersta diametern, 
dvs den tänkta diameter som bildas från den yttersta spetsen på 
ljuspiporna/ljusmanschetterna. Har kronan udda antal ljusarmar så 
blir alltså inte måttet från arm till arm, utan från arm till den tänkta 
armen på exakt motsatt punkt på andra sidan kronringen. 

Vad betyder höjdmåttet, inkluderar det även kronans kedja?

Nej, höjden är mätt från understa punkten på kronan (vanligtvis en 
bottenkula eller en mässingsknopp) till översta delen på själva kronan. 
Kedjan är inte medräknad. Räkna med ytterligare ca 75 cm om du vill 
veta höjden från taket. (Gäller vid kedja av standardlängd)

 
Är kronorna säkerhetstestade? 

Ja, våra kronor är godkända av Semko (S-märkta) och CE-märkta och 
varje krona testas före leverans. 

Vad är minimumavstånd mellan takkrona med levande ljus 
och tak, för att taket inte ska skadas och missfärgas av 
ljusen?

Det går inte att ge ett exakt svar då olika ljus, förutom att de är olika 
långa, brinner med olika lågor och temperatur. Vårt förslag är att 
du helt enkelt prövar att mäta temperaturen över dom ljus du tänkt 
använda genom att hålla en termometer mot taket direkt ovanför ett 
ljus. Mät först temperaturen innan ljusen är tända och sedan när du 
tänt ljusen. Temperaturen bör då inte stiga mer än marginellt jämfört 
med innan du tände ljuset.  
 
Vad gäller missfärgning av taket så beror den på hur rent ljusen 

brinner, vi rekommenderar ljus tillverkade av stearin för att minimera 
sotning. Tänk också på att hålla veken lagom lång, blir den mycket 
lång så sotar ljuset. 

Hur högt över matsalsbordet ska en ljuskrona hänga?

Den tumregel som man kan tänka på är att ljuskronan hänger ovanför 
ögonhöjd när man sitter till bords, så den bör åtminstone hänga 75-
85cm ovanför bordet. Sedan är höjden en smaksak och det kan vara 
snyggt med lägre eller högre beroende på hur modellen och övriga 
möbler ser ut. 

Hur kortar jag av kedjan till min ljuskrona?

Använd en kedjetång, eller stick in en skruvmejsel från varje håll i 
kedjelänken som du vill ta bort. Vrid skruvmejslarna mot varandra tills 
du får en öppning något vidare än kabeln. Fortsätt likadant med alla 
kedjelänkar du vill ta bort, var noga med att inte klämma kabeln. Ta 
bort de överflödiga länkarna. När du sedan ska stänga den sista länken 
för att sätta ihop kedjan igen sätter du skruvmejslarna åt motsatt håll. 
Dra upp kabeln i takskålen.

Jag ska flytta, hur gör jag för att inte skada min ljuskrona?

Det bästa är om du kan packa ner kronan helst i en stor kartong 
eller plastpåse med förpackningschips (kan köpas hos t.ex. 
kontorsfackhandeln). Om du inte har tillgång till detta så kan du 
packa in ljuskronan väl i plastpåsar. Försök att “sicksacka” plasten 

��������������������������������������������
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mellan prismor/prismekedjor så prismorna inte kommer i kontakt 
med varandra. Lägg in flera påsar inuti kronan och under kronan och 
“slå in” hela kronan i en stor säck eller lägg den i en kartong. På det 
sättet minskar du risken för att prismorna ska slå i varandra och gå 
sönder. Om du har en väldigt stor krona bör du anlita en expert. Vi 
kan rekommendera MTAB - ett flyttföretag som är specialiserat på 
flytt av ömtåliga och dyrbara föremål. 

Hur gör jag rent min ljuskrona?

Man ska i största möjligaste mån undvika att ta för mycket i 
prismorna, de blir lätt kantstötta och naggade. Vi rekommenderar 
att man använder Sparkle Plenty, ett rengöringsspray som är 
självrengörande utan att du behöver gnugga på prismorna. Det 
skadar inte prismor, lackerade eller förgyllda ytor. Det fungerar så 
här: Gör lampan strömlös. Vänta tills glödlamporna har svalnat. Låt 
glödlamporna sitta kvar och täck lamphållarna med plast. Lägg gärna 
plast närmast golvet som skydd, tex en sopsäck som du skär upp och 
viker ut. Skaka flaskan. Börja nedifrån och spraya rikligt på 20 cm 
avstånd tills alla ytor är droppande våta. Kronan är ren när dropparna 
är klara och helt genomskinliga. Ev. vätskeansamlingar sugs upp med 
hushållspapper. Tänd ljuskronan när den är helt torr men tidigast 
efter två timmar. Vid hård nedsmutsning kan en andra rengöring vara 
nödvändig. Låt då inte kronan torka mellan rengöringarna. 
 

Hej, jag heter Maggan!

Jag jobbar med att binda våra ljuskronor. Att 
göra rent prismorna med Sparkle Plenty rekom-
menderar jag verkligen eftersom man ska und-
vika att ta för mycket i kronan. Prismorna stöter 
i varandra och blir lätt kantstötta. Jag använder 
själv Sparkle Plenty under tillverkningen! 
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EMPIREKRONOR

14



  454

Cupid
454

Takkrona. Liten modell utan ljusarmar. Stomme med hjärtlist 
och sandgjuten pinjekotte. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 24cm  40cm  ☼3x40W     

Fotot t.v är taget på Johannesbergs Slott och Konferensanläggning, Rimbo.  
www.johannesbergsslott.se. Kat.nr 112, beställningsvara.

EMPIREKRONOR
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Ängel
315

Takkrona med stearinljus. Sandgjutna ornament i form av 
änglar, ljusarmar och ljuspipor. Droppbotten. Färg: oxid cognac  
Kvalitet: 1a 
 50cm  58cm  ☼6x40W   5   

316

Takkrona med stearinljus. Sandgjutna ornament i form av 
änglar, ljusarmar och ljuspipor. Frostad, vit skål med stjärn- 
dekor. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a  
 50cm  58cm  ☼6x40W   5    

317

Takkrona med stearinljus. Sandgjutna ornament i form av 
änglar, sandgjutna ljusarmar och ljuspipor. Korgbotten.
Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 68cm  82cm  ☼7x40W   7    

Se prismeillustrationer på sista sidan. 

EMPIREKRONOR
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  317

315 316

EMPIREKRONOR
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 452a

Briljant
452

Takkrona med stearinljus. Sandgjuten stomme med dekorerad 
kronring. Piggbotten. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: Brilliant 
a.   50cm   51cm   ☼4x40W   5  

b.   56cm   60cm   ☼4x40W   6  

c.   62cm   75cm   ☼7x40W   7    

453

Takkrona med stearinljus. Sandgjuten stomme med dekorerad 
kronring. Korgbotten. Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: Brilliant 
b.   56cm   54cm   ☼4x40W   6 

c.   62cm   72cm   ☼7x40W   7     

 
Se prismeillustrationer på sista sidan. 

EMPIREKRONOR
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453b

452c453c

452b

EMPIREKRONOR
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Lancelot
216

Takkrona utan kedja. Sandgjuten kronring. Korgbotten.  
Färg: oxid ebenholz  Kvalitet: 1a 
 36cm  53cm  ☼3x40W   

408a

Takkrona med stearinljus. Sandgjuten kronring, ljuspipor och 
ljusarmar. Prismebundna spröt från kronringen. Piggbotten.
Färg: oxid ebenholz  Kvalitet: 1a 
 51cm  56cm  ☼6x40W   5   

422
Takkrona med stearinljus. Sandgjuten kronring, ljuspipor och 
ljusarmar. Prismebundna spröt från kronringen. Korgbotten.
Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: 1a 
 51cm  56cm  ☼6x40W   5   

416

Plafond. Sandgjuten kronring. Korgbotten. Färg: oxid ebenholtz  
Kvalitet: 1a

a.   30cm   20cm   ☼3x40W   

b.   36cm   20cm   ☼3x40W  

c.   42cm   20cm   ☼7x40W   

d.   48cm   24cm   ☼8x40W   
 

 
Se prismeillustrationer på sista sidan. 

EMPIREKRONOR
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      408a 422

416d216

EMPIREKRONOR
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212c   

    

    

Nobel
212c

Takkrona med stearinljus. Kjol med piggprismor. Korgbotten. 
Gustavianska ljusarmar och bladornament. Färg: oxid cognac  
Kvalitet: 1a 
 72cm  88cm  ☼9x40W   8   

118

Plafond. Bladornament. Korgbotten. Färg: oxid cognac   
Kvalitet: 1a

b.   36cm   27cm   ☼4x40W  

c.   42cm   29cm   ☼7x40W   

118c

118b

EMPIREKRONOR
Fotot t.h är taget i studion för inspelningen av 
SVTs drama Kronprinsessan. Katnr 212c.

22



EMPIREKRONOR
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      109d 212d

Nobel
109d

Takkrona med stearinljus. Piggbotten. Gustavianska ljusarmar och 
bladornament. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 80cm  113cm  ☼15x40W   10   

Nobel
212d

Takkrona med stearinljus. Kjol med piggprismor. Korgbotten. Gus-
tavianska ljusarmar, bladornament. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

 80cm  113cm  ☼15x40W   10   

EMPIREKRONOR
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Herakles
437

Sandgjutna ornament med mytologiska motiv. Piggbundna 
tofsar på pärlkedjor. Dubbel piggkjol och en dubbel korg- och 
piggbotten. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
a.   110cm  154cm  ☼16x40W   12   

b.   146cm  195cm  ☼24x40W   18  
 

 
Fotot t.v är på nr 437b som är vår största standardmodell. Fotot är taget i ett privat 
hem på Åland.

437a437b

EMPIREKRONOR
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STRASS

3a

2a

1b 1a

BRILLIANT

MC

M

Vad är prismekvalitet? 

Vad är skillnaden mellan olika prismekvaliteter? Vilken är bäst och 
vilken är mest prisvärd? Här får du veta mer om de mest populära 
kvaliteterna.

Kvalitetsbeteckningar

Det fi nns en mängd olika kvalitetsbeteckningar på prismor som skiljer 
sig på bl.a. råvaran, dvs glasmassan, tillverkningsmetod, antalet slipade 
facetter och förmåga att bryta ljus. I diagrammet nedan kan du se hur 
några av de vanligaste beteckningarna som används i Sverige i dag 
förhåller sig till varandra kvalitetsmässigt. 

I den här katalogen, och på vår hemsida, kan du se vilken 
prismekvalitet som våra kronor binds med. I informationen vid varje 

artikel hittar du olika kvalitetsbeteckningar i texten såsom “kvalitet: 
1a”. De fl esta av våra ljuskronor binds i prismor av kvalitet 1a eftersom 
vi anser att det är den bästa och mest prisvärda hantverkstillverkade 
kristallen som fi nns att få tag på idag.  Vi har även vissa modeller som 
är bundna med brilliant- och Strasskristall. 

Vi tänkte förklara dessa tre begrepp lite närmare. 

Kvalitet 1a

Kvaliteten 1a, som vi mest använder oss av i våra kronor, innebär att 
kristallen är gjord för hand och med alla facetter slipade (sk. helslipad 
kristall). Prismorna är pressade ur en glasstång, slipade och polerade 
manuellt, var och en för sig. Detta innebär att prismorna inte får 
samma exakthet som maskinslipade prismor, t. ex Strass, utan liksom 

allt hantverk blir varje prisma unik. Glasmassan innehåller inte 
blyoxid utan man använder miljövänligare klarningsmedel vilket ger 
kristallen en förmåga att refl ektera ljuset. 

Den kvalitetskontroll som genomförs vid produktionen av 1a prismor 
är hög, vilket innebär att man sorterar bort alla prismor som är 
kantstötta eller på annat sätt inte når upp till kvalitetskraven.

 

Brilliant

Även vår brilliantkvalitet är en helslipad och handgjord prisma. 
Prisman är pressad och slipad och sedan polerad för hand. Kvaliteten 
är något lägre jämfört med 1a på grund av att glasmassan inte har 
samma klarhet samt att kvalitetskontrollen inte är lika hård, vilket 
innebär att ojämnheter i kanterna kan förekomma.

Är prismorna av Böhmisk kristall?

Nästan alla har hört talas om Böhmisk kristall. Detta är ett gammalt 
begrepp som härstammar från tiden då de fl esta glasbruk fanns i 
Tjeckien/Böhmen. Dessa glasbruk använde sig av den “handgjorda 

Prismor 1a. Prismor Brilliant.

HÖG

LÅG

kv
al

it
et

Maskinslipad
kristall

Oslipad
kristall

Handslipad
kristall

BLY-
KRISTALL
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metod” som vi beskrivit för kvalitet 1a. Idag tillverkas kristall 
både för hand och med maskiner på de kvarvarande tjeckiska 
fabrikerna så “böhmisk kristall” är mer ett ursprungsbegrepp än 
en kvalitetsbeteckning i dagens läge. De 1a prismor vi använder är 
huvudsakligen tillverkade i Turkiet enligt den hantverksmetod som 
härstammar från Böhmen.

Strass

Strass är ett varumärke för en kvalitet producerat av företaget 
Swarovski. Rent tekniskt klassas dessa prismor som den bästa 
kvaliteten på marknaden. Den är maskintillverkad vilket innebär att 
alla facetter är exakt lika på varje prisma. I glasmassan används blyoxid 
som klarningsmedel vilket ger väldigt bra ljusreflektioner. Alla prismor 
är exakta kopior av varandra och reflekterar ljuset på exakt samma sätt. 
Strassprismorna är avsevärt mycket dyrare än andra prismekvaliteter. 

 

Hej, jag heter Linda!

Jag jobbar med marknadsföringen och har 
bland annat gjort den här katalogen, fotat 
ljuskronorna och jag jobbar också med vår 
hemsida. 

Du vet väl att du kan hitta all information om 
våra ljuskronor på hemsidan, mycket mer än 
vad som får plats i den här katalogen. 

Besök oss gärna på www.krebs.se

Prismor Strass.Prismor Brilliant.
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BAROCKKRONORBAROCKKRONOR
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103

102 106e

Pompe 
103 

Lampett med stearinljus. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 32cm  36cm  ☼1x40W   2     

102

Ampel. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 31cm  32cm  ☼1x60W    

106e

Liten takkrona med stearinljus. Mässingsstomme med munblåst 
stamglas. Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: 1a 
 33cm  40cm  ☼1x60W   3   

Fotot t.v är taget på Johannesbergs Slott och Konferensanläggning, Rimbo. Konfer-
enser i historisk miljö, mindre än en timme från Stockholm.  
www.johannesbergsslott.se. Katnr 306c, beställningsvara.

102

BAROCKKRONOR
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        106b

106c[cognac] 106a

[mässing]  

[nickel] 

BAROCKKRONOR

[ebenholtz] 
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        106d

Pompe 
106 

Takkrona med stearinljus. Stomme med munblåst stamglas. 

Kvalitet: 1a 

a.  42cm  49cm   ☼3x40W   5   Färg: cognac, ebenholtz, 

mässing, nickel   

b.  54cm   61cm   ☼3x40W   6   Färg: oxid cognac

c.  62cm   70cm   ☼4x40W   8   Färg: oxid cognac

d.  91cm   120cm ☼6x40W   10   Färg: oxid cognac   

Fotot nederst till vänster är taget i ett privat hem i Stockholm. Katnr 106b. 

BAROCKKRONOR
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     308

Gute
308

Ampel. Sandgjuten stomme med svandekorationer. Klara och 
amberfärgade prismor. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 24cm  36cm  ☼1x60W    
 

Pompe
415

Lampett med sterinljus. Klara och amberfärgade prismor. 
Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 

 32cm  36cm  ☼1x40W   2  

306a

Takkrona med stearinljus. Stomme med munblåst stamglas. 
Klara och amberfärgade prismor. Färg: cognac, ebenholtz  
Kvalitet: 1a 
 42cm  49cm  ☼3x40W   5  
 
104a

Takkrona med stearinljus. Stomme med munblåst stamglas. 
Klara och coboltblå prismor. Färg: nickel. Kvalitet: 1a 
 42cm  49cm  ☼3x40W   5   

Bach
303

Takkrona med stearinljus. Blåa och klara prismor. Färg: nickel  
Kvalitet: 1a  

 49cm  54cm  ☼3x40W   6     
 

Se prismeillustrationer på sista sidan. 

BAROCKKRONOR - FÄRGADE PRISMOR

Gute
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           104a

[ebenholtz] 306a415

303

BAROCKKRONOR - FÄRGADE PRISMOR 

[cognac] 

Pompe Pompe

Pompe Bach
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210a

210b

Elektra
210a

Takkrona med elektriska imitationsljus. Stomme med stamglas 
av munblåst glas. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a  
a.   42cm   49cm   ☼5x40W  

b.   54cm   61cm   ☼6x40W  

c.   62cm   70cm   ☼8x40W 

Fotot t.h är taget på Johannesbergs Slott och Konferensanläggning, Rimbo.  
www.johannesbergsslott.se. Bakstycket i trä är deras egna konstruktion, Katnr 103.  

210c

BAROCKKRONOR - ELEKTRISKA IMITATIONSLJUS
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BAROCKKRONOR - ELEKTRISKA IMITATIONSLJUS
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447

Gute
447

Ampel. Sandgjuten stomme med svandekorationer. Krackel-
erade wachtelprismor. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a  

 24cm  36cm  ☼1x60W    
 

Pompe 
445

Lampett med stearinljus. Krackelerade wachtelprismor.
Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 32cm  36cm  ☼1x40W  2   

446

Takkrona med stearinljus. Stomme med munblåst stamglas. 
Krackelerade wachtelprismor.  
Färg: nickel, oxid cognac, ebenholtz. Kvalitet: 1a 
a.   42cm   49cm   ☼3x40W   5   

b.   54cm   61cm   ☼3x40W   6 

BAROCKKRONOR - KRACKELERAD KRISTALL

Gute

36



   

            

      445 [cognac] 446a

446b[nickel] 446a

BAROCKKRONOR - KRACKELERAD KRISTALL

Pompe Pompe

Pompe Pompe
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    105c

Pompe
206

Ampelkrona. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

 31cm  32cm  ☼1x60W    

105

Takkrona med stearinljus. Stomme med munblåst stamglas. 
Bunden med lövprismor. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

a.   42cm   49cm   ☼3x40W   5  

b.   54cm   61cm   ☼3x40W   6 

c.   62cm   75cm   ☼4x40W   8 

Elektra
450c

Takkrona med elektriska imitationsljus. Munblåst stamglas. 
Bunden med lövprismor. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a

 62cm  75cm  ☼8x40W   

      

De här 
kronorna binds med 
exklusiva lövprismor.

BAROCKKRONOR - LÖVPRISMOR
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105a

450c105b

206

BAROCKKRONOR - LÖVPRISMOR
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       430

Gute
207

Ampel. Sandgjuten stomme med svandekorationer. 
Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a

 24cm  36cm  ☼1x60W  

429

Lampett med stearinljus. Sandgjuten stomme. 
Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a

 25cm  39cm  ☼1x40W   2   

430

Takkrona med stearinljus. Sandgjuten stomme med 
munblåst stamglas. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 36cm  52cm  ☼3x40W   5  

 

Se prismeillustrationer på sista sidan. 
207

429

BAROCKKRONOR

En sandgjuten 
stomme ger kristall-

kronan en extra tyngd 
och härligt gedigen 

känsla.
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      [ebenholtz] 413

Bach
211

Nätt barockstomme med lite mindre utsvävningar än i den 
klassiska modellen (106). Färg: oxid ebenholtz.  
Kvalitet: Brilliant

 42cm  47cm  ☼3x40W   5   
 
413

Nätt barockstomme med lite mindre utsvävningar än i den  
klassiska modellen (106). Färg: oxid ebenholtz, nickel.  
Kvalitet: Brilliant 

 50cm  56cm  ☼3x40W   6    

[nickel] 413

211

BAROCKKRONOR
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Stommen - Hantverket under kristallen

Stommen är grunden till ljuskronans form, en ful stomme blir 
aldrig en vacker krona oavsett vilken kristall den kläs med. 

Rätt balans

En barockkrona ska vara som en Zornkulla, fyllig runt “höfterna” och 
med mjuka former. En empire ska se lika fin ut som kungens soldat, 
stolt och rak i ryggen vaktar han mot faror och ger samtidigt glans åt 
slottet. För att få fram det rätta helhetsintrycket måste kronan vara rätt 
balanserad, kroppen som bygger upp kronan måste ha tyngden på rätt 
ställe. 

Levande form

När man bockar mässingen för hand och kan känna materialets 
motstånd, olika i olika mässingspartier, så kan man få fram en levande, 
organisk form, som inte kan efterliknas med maskiner. Skarpa kanter 
och helt raka partier är ett tecken på maskinell produktion. 

Jüri bockar mässingsstagen med ett handverktyg.

42



Rätt material

Det vanligast förekommande materialet i stommar är mässing. 
Dels är mässing ett värdefullt material som passar bra ihop med 
kristall och dels är materialet relativt mjukt vilket gör böjningar 
och bågar snyggare än när man använder järn. Däremot bör 
upphängningskedjan vara av järn för bästa säkerhet. 

Ytbehandling

Vilken ytbehandling en krona skall ha är främst en smaksak. Polerade 
mässingstommar är oerhört exklusivt, varje del putsas med sisal och 
vax för att sedan högglanspoleras på hastigt roterande bomullsskivor. 
Poleringen ger inte bara ytan dess karaktär utan kanter rundas av, 
vilket gör att linjerna blir mjukare. Förr i tiden polerades alltid 
kronorna, det är på grund av ålder som de sedan har oxiderat och fått 
en betydligt mörkare och mattare färg. Idag kan vi dock framställa 
oxiderade kronor för att efterlikna detta utseende redan från början. 

Lödning

För att detaljer som lödningar skall bli så fina som möjligt ska de 
putsas och poleras, helst för hand för att komma åt ordentligt, annars 
kan man lätt hitta missfärgningar efter upphettningen. Här kan man 

se skillnader mellan en noga genomarbetad krona där även lödningar 
som normalt inte syns, t.ex. uppe i plymen är putsade och polerade, 
medan en sämre stomme endast har synliga lödningar putsade. 
Lödningarna görs med silverlod.

Säkerheten framför allt

Som med alla elektriska apparaturer är det viktigt att kronan är säker. 
Idag finns två typer av säkerhetsmärkningar för elprodukter, CE- och 
S-märkning. CE-märkningen är obligatorisk för att en elprodukt 
överhuvudtaget ska få säljas och innebär att tillverkaren själv intygar 
att produkten uppfyller säkerhetskraven inom EU. Det krävs ingen 
opartisk provning. S-märkningen som idag är frivillig, innebär att 
InterTek SEMKO i Sverige, som opartiskt provningslaboratorium 
intygar att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav. 
Säkerhetskraven omfattar bland annat kontroll av elsäkerhet och 
brandskydd. S-märket hittar du bara på kontrollerade produkter. För 
oss är det en självklarhet att våra produkter ska var S-märkta.

Tõnu gör en takskål i trycksvarven. Aljona ytbehandlar ljusmanschetter.
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1900-TALSKRONOR
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     311a312a

Imse Vimse 
312a

Takkrona. Stomme med sandgjuten kronring. Korsbundna 
prismekedjor mellan stagen och kronringen. Färg: guld 24K.  
Kvalitet: Blykristall

 36cm  33cm  ☼6x40W    

Maharadja
311a

Takkrona. Färg: guld 24K. Kvalitet: 1a 
 42cm  43cm  ☼4x40W    

Fotot t.v är taget på Johannes-
bergs Slott och Konferensan-
läggning, Rimbo.  
www.johannesbergsslott.se
Katnr 205f, beställningsvara
 

1900-TALSKRONOR
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   121[nickel] 318[nickel] 121

Guldregn
018

Takkrona. Bockade mässingsbågar med spiralhängda kedjor.
Kvalitet: Blykristall

a.   27cm   55cm   ☼1x60W Färg: mässing

b.   35cm   66cm   ☼1x60W   Färg: mässing, nickel

c.   46cm   83cm   ☼3x40W   Färg: mässing

121

Fönsterbelysning. Bockade mässingsbågar med spiralhängda 
kedjor. Färg: mässing, nickel. Kvalitet: Blykristall

 12cm  23cm  ☼1x40W   
  
318

Fönsterbelysning. Bockade mässingsbågar.  
Färg: mässing, nickel. Kvalitet: 1a 
 12cm  23cm  ☼1x40W    

1900-TALSKRONOR
De åttkantiga 

små koppenprismor 
som används i dessa 
kronor av gjorda av 

blykristall.

[mässing] [mässing] 
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  018a [mässing] 018b

018c[nickel] 018b

1900-TALSKRONOR
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  448

Aladdin
205

Takkrona. Klassisk boll. Färg: guld 24K. Kvalitet: 1a 
a.   36cm   36cm  ☼3x40W 

b.   38cm   42cm ☼4x40W 

c.   49cm   52cm  ☼6x40W

119

Fönsterbelysning. Klassisk boll. Färg: guld 24K. Kvalitet: 1a 
 15cm  17cm  ☼1x40W    

ReMics
448

Takkrona. Boll med piggprismor. Bunden nedåt i spiraler längs 
stommen. Färg: guld 24K  Kvalitet: Blykristall 
Redesign: Rebecca Krebs / Mikael Bjarneskog.

 38cm  41cm  ☼4x40W    

1900-TALSKRONOR
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      205a 205b

119205c

1900-TALSKRONOR
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 444

Nobel
120

Färg: nickel. Kvalitet: Blykristall 
 12cm  23cm  ☼1x40W   

Cirkus
444

Färg: oxid cognac, nickel. Kvalitet: Blykristall 
 10cm  17cm  ☼1x40W   

Aladdin
119

Färg: guld 24K. Kvalitet: 1a  
 15cm  17cm  ☼1x40W  

Guldregn
121

Färg: mässing, nickel. Kvalitet: Blykristall

 12cm  23cm  ☼1x40W   

318

Färg: mässing, nickel. Kvalitet: 1a  

 12cm  23cm  ☼1x40W   

Star
434

Färg: mässing. Kvalitet: Blykristall 
 26cm  26cm  ☼1x40W   

 

120

PUNKTBELYSNING - FÖNSTER
Nobel

Cirkus
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[mässing]  121 [nickel] 121119

[nickel] 318 434[mässing]  318

PUNKTBELYSNING - FÖNSTER
Aladdin

Guldregn

Guldregn

Guldregn

Guldregn

Star
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Pompe
103

Färg: oxid cognac  Kvalitet: 1a 
 32cm  36cm  ☼1x40W   2   

415

Klara och amberfärgade prismor. Färg: oxid cognac Kvalitet: 1a 

 32cm  36cm  ☼1x40W   2   

445

Krackelerad kristall. Färg: oxid cognac. Kvalitet: 1a 
 32cm  36cm  ☼1x40W   2  

Gute
429

Sandgjuten stomme. Färg: oxid ebenholtz. Kvalitet: 1a 
 25cm  39cm  ☼1x40W   2     
  
436

Sandgjuten stomme. Bunden i rokokostil med stavverk.
Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: 1a 
 25cm  42cm  ☼1x40W   2     

Nobel
411

Klassisk lampett. Färg: oxid cognac  Kvalitet: 1a 

 30cm  37cm  ☼1x40W   2    

Se prismeillustrationer på sista sidan. 

PUNKTBELYSNING - LAMPETTER
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415 445103

436 411429

PUNKTBELYSNING - LAMPETTER
Pompe

Gute Nobel

Pompe

Gute

Pompe
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Pompe
201

Barockstil, IP 44. Färg: nickel. Kvalitet: 1a 
 42cm  35cm  ☼1x60W    

Lancelot
215

Empirestil. Sandgjuten stomme, IP 44. Färg: nickel Kvalitet: 1a

 36cm  53cm  ☼1x60W   

418

Plafond. Korgbotten, IP 44. Färg: nickel. Kvalitet: 1a 
 36cm  22cm  ☼1x60W   

Nobel
456

Downlightstäckare. Ingen egen ljuskälla, monteras ovanpå en 
befintlig downlight. Färg: mässing, nickel, cognac  Kvalitet: 1a 
a. för hålstorlek ≤ 60mm

b. för hålstorlek = 61-75mm

 18cm  7cm  

IP 44 betyder att armaturen är sköljtät och får monteras på vägg eller tak närmast 
badkar eller dusch. Det är de högsta säkerhetskraven för elarmaturer i våtrum. Tänk 
på att alltid anlita en fackman för att utföra elinstallationer i badrum!

BADRUMSBELYSNING

201

215

Pompe

Lancelot
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BADRUMSBELYSNING

Det här är en riktigt smart 
lösning för att sätta färg på dina takspots. 

Jätteenkelt. En reflektor fästs mellan taket och 
din downlight och på den hakas kristallkupolen fast 
med en enkel vridning. Den här kan du ha varsom 

helst där du har downlights, i badrummet, 
köket, hallen eller vardagsrummet!

456

418

Nobel

Lancelot
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    118c

Nobel
456

Downlightstäckare. Monteras ovanpå befintlig downlight.
Färg: mässing, nickel, cognac. Kvalitet: 1a  

a. för hålstorlek ≤ 60mm

b. för hålstorlek = 61-75mm

 18cm  7cm   

118

Färg: oxid cognac  Kvalitet: 1a

b.   36cm   27cm   ☼4x40W 

c.   42cm   29cm   ☼7x40W  

Lancelot
416

Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: 1a 
a.   30cm   20cm   ☼3x40W   (ej på bild) 

b.   36cm   20cm   ☼3x40W   

c.   42cm   20cm   ☼7x40W   (ej på bild) 

d.   48cm   24cm   ☼8x40W  

Jacob
442d

Färg: oxid ebenholtz   Kvalitet: 1a 
 42cm  30cm  ☼7x40W  
 
443d

Färg: oxid ebenholtz   Kvalitet: 1a 
 42cm  30cm  ☼7x40W   

Monet
455

Bred kronring och stora sandgjutna blomsterornament.  
Färg: oxid ebenholtz  Kvalitet: 1a 
a.   60cm   38cm   ☼10x40W   

b.   78cm   43cm   ☼10x40W   

456

118b

PLAFONDER
Nobel

Nobel

Nobel
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416b

455b

443d

416d

442d

455a

PLAFONDER

Monet

Lancelot

Jacob

Lancelot

Jacob

Monet
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Vilka prismor är kronan bunden med? 

 = Buchtel  = Koppen  = Koppen, 3-hål  = Fyrkantsten  = Pendeloquer (varierat utseende)

 = Pigg, kort  = Pigg  = Pigg  = Pärla  = Rosett  = Shiefstein

 = Spjut  = Stjärna  = Stjärna  = Underkula, slipad  = Underkula,  
 blåst

 = Underkula, 
 mönstrad

 = Wachtel  = Wachtel  = Wachtel, barock  = X-prisma

Kvaliteter: 

1a = kvalitet 1a

Brilliant

Blykristall

Läs mer om de olika kvaliteterna på sid 26.

58



 = Underkula,  
 mönstrad 

Metalldetaljer  

Råmaterialet i stommen till våra ljuskronor 
är mässing. Det gäller även de metalldetaljer 
som sitter på kronorna. Dessa detaljer är av 
lika hög kvalitet som resten av kronan. 

Detaljerna är framtagna med olika 
tillverkningsmetoder; sandgjutna, 
trycksvarvade och stansade m.m. Samtliga 
dekorationsdetaljer ytbehandlas i samma 
ytbehandlingsbad som resten av stommen för 
att få samma nyans. 

Ytbehandlingar

De färger som våra ljuskronor förekommer i 
är guld, mässing mässing, oxid cognac, oxid 
ebenholtz och förnicklad mässing. 

Alla kronor går inte att få i samtliga 
ytbehandlingar, i texten till respektive modell  
kan du läsa i vilka ytbehandlingar  
som just den modellen finns att få.

Överst: De två knopparna till vänster är sandgjutna och 
de tre till höger är exempel på svarvade knoppar. 
Nederst: Ett sandgjutet ängelornament och ett stansat 
empireornament i form av löv. 

Här är några exempel på sandgjutna ljusarmar. Den ned-
ersta är den klassiska gustavianska liggande femman. 
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