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Lyktan Bankeryd har sedan 60-talet spridit ljus i svenska hem. Då byggde företaget sitt rykte med kristallkronor. 
Med dagens ägare vid rodret har Lyktan Bankeryd gått från att vara grossist till att bli ett producentföretag med 
fokus på egen design och tillverkning.

Årets kollektion andas tidigt 60-tal med mässing som huvudmaterial och inslag av rökt och klart glas och färger 
i matt svart, vitt och grönt. Betong är ett material som lyfts in för att det tillför ett absolut samtida uttryck.  

Sabina Grubbeson är Lyktan Bankeryds huvuddesigner och delaktig i hela processen från trendanalys till färdig 
lampa. Lyktan Bankeryd har lika höga krav på design som på tillverkning, kvalitet och säkerhet. Företaget arbetar 
endast med leverantörer med garanterat hög kvalitetsnivå, kunskap om belysning samt en etisk god arbetsmiljö.

För mer information, högupplösta bilder eller produktlån till fotograferingar, kontakta Mia Bolin på TRES PR. 
Tel: 08–653 60 60, 070–983 88 55. Mail: mia@trespr.se 
 
Om Lyktan Bankeryd
I över 50 år har LYKTAN BANKERYDS BELYSNING lyst upp nordiska hem. På 60-talet var Lyktan vida känt för sina kristallkronor 
och drevs av Karl och Inga Lindblom. Karl åkte från norr till söder med sin lastbil och levererade lampor året om. Inga tog hand om 
verksamheten hemma i Småland. På 80-talet tog sönerna Stefan och Peter Lindblom över. De breddade sortimentet och lyckades att 
driva upp Lyktan till att bli en av de ledande leverantörerna i Sverige av hembelysning.
Idag drivs företaget alltjämt som ett familjeägt företag i Karl och Ingas anda. Nu med Samuel och Maja Norburg vid rodret.  
Lyktan Bankeryd finns representerat hos de största möbelkedjorna och hos de flesta el-fackhandlarna.

Lyktan Bankeryd är ett modernt svenskt familjeföretag som gör prisvärda lampor med genomtänkt 
och unik design. Grundkänslan i årets kollektion är modern skandinavisk med inslag av tidigt 60-tal. 
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 Lyktan Bankeryd – från kristall till betong


