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Ett system för olika belysningsbehov
Med skensystemet SKENINGE anpassar du enkelt din belysning. Välj 
så många skenor du behöver och kombinera dem hur du vill – i en 
rak linje, i vinkel eller i ett T-format. Använd olika spotar eller blanda 
spotar och taklampor. Montera skensystemet i alla rum för att skapa 
stämningsbelysning, arbetsbelysning och spotbelysning. Systemet är 
flexibelt och det smälter in överallt – även på kontoret, i en butik eller 
på en restaurang.

KÖHJÄLP

BRA ATT VETA
Maximal belastning i ett sken-
system: 3 680 W

SÄKERHET
Fast installation.
Skensystemet måste installeras 
av en behörig elektriker.
Endast för uppsättning i tak

SKENINGE
Skensystem
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LED-lampor med koncentrerad ljusspridning för att belysa 
särskilda detaljer, t.ex. en bild, eller LED-lampor med bred 
ljusspridning för att belysa större områden, t.ex. en bok-
hylla. Spotarna har en flexibel skarv som gör det enkelt att 
ändra riktning på ljuset och flytta dem längs skenan om du 
vill ändra belysningen. 

5. Kombinera med din bästa taklampa
Med taklampsanslutningen kan du koppla in de flesta av 
våra taklampor i skensystemet. Det innebär att du kan 
kombinera ljuset från spotar och taklampor och skräddarsy 
din belysning. Du kan också gruppera spotar och/eller tak-
lampor och koppla varje grupp till olika strömbrytare (max 
3), så att du kan sätta på och stänga av de olika grupperna 
separat. Se vilka taklampor som kan anslutas till skensyste-
met på sida 5.

1. Skapa ett eget belysningssystem
Börja med att fundera på var du vill ha belysningen och hur 
mycket ljus du behöver. Du kan använda hur många skenor 
och spotar du vill. Maximal belastning i ett skensystem är 
3 680 W. Kom ihåg att olika takmaterial kräver olika beslag. 
Du ska alltid välja skruvar som passar till taket i ditt hem. 

2. Anslut till strömförsörjningen
Skensystemet kan bara monteras i taket. Eftersom det är 
fast installation måste en behörig elektriker koppla skensys-
temet till strömförsörjningen med takanslutningen. 

3. Lägg till skenor, välj antal och längd
Skenorna kan sättas ihop i en rak linje, i vinkel eller i en 
T-formation. Välj längden som passar dig. Skenorna är en 
meter långa, men kan skäras så att de passar överallt. 
Koppla ihop två skenor med en rak anslutning. Montera 
skensystemet i vinkel (upp till 110°) med en vinkelanslut-
ning om du vill att belysningen ska fortsätta runt ett hörn. 
Annars kan du montera systemet i en T-formation med en 
3-vägsanslutning. Det finns många möjligheter, så du kan 
alltid anpassa systemet efter ditt hem. 

4. Blanda spotar
Skensystemet SKENINGE innehåller spotar i olika storle-
kar – Ø7 cm, Ø9,5 cm och Ø11 cm. Du kan även använda 
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Med bara tre SKENINGE spotar hittar du lättare din favorit-
kappa, dina favoritskor eller din favorithatt när du är på väg 
ut. Rikta en spot mot garderoben, en mot skohyllan och 
använd en för allmän belysning i hallen. Använd glödlampor 
med bred ljusspridning som ger tillräckligt mycket ljus så 
att det blir enkelt att ta på sig ytterkläderna.
Denna kombination 495:-

Units you need:
Skena 203.164.09 1st
Takanslutning 003.164.05 1st
LED-spot 7 cm 403.164.08 3st

KOMBINATIONER

Du kan enkelt skapa en mysig läshörna och lysa upp dina 
tavlor eller andra saker som du tycker om. Det kräver inte 
mycket installation, bara SKENINGE skena och några spo-
tar. Rikta ljuset mot en bokhylla så att du snabbt kan hitta 
en bra bok. Lys upp området kring en fåtölj där du kan läsa. 
När du tar en paus från boken kan du titta på bilderna på 
väggen och tänka tillbaka på dina egna historier.
Denna kombination 992:-

Units you need:
Skena 203.164.09 2st
Takanslutning 003.164.05 1st
LED-spot 9.5 cm 603.164.07 2st
LED-spot 7 cm 403.164.08 2st
Vinkelanslutning 303.164.04 1st

Du kan använda skensystemet SKENINGE var som helst i 
hemmet och för alla typer av aktiviteter. I ett litet rum som 
en hall eller ett omklädningsrum kan skensystemet ge all 
belysning som behövs. I vardagsrummet kan du använda 
systemet till att belysa dina favoritbilder eller en bokhylla 

genom att kombinera LED-lampor med olika ljusspridning. 
Och om du vill ha belysning för en specifik aktivitet – t.ex. 
när du äter middag eller läser – kan du blanda spotar med 
taklampor.
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Vardagsrummet är mittpunkten i ett hem, så du behöver ha 
belysning för olika ändamål. Lys upp förvaringen, men glöm 
inte området runt soffan. En taklampa över soffbordet gör 
rummet enhetligt. Eftersom SKENINGE är ett trefassystem 
kan du alltid välja vilka lampor som ska vara på och vilka 
som ska vara av.
Denna kombination 1.389:-

Units you need:
Skena 203.164.09 3st
Takanslutning 003.164.05 1st
3-vägs anslutning 803.164.11 1st
Taklampsanslutning 603.164.12 1st
LED-spot 7 cm 403.164.08 2st
LED-spot 9.5 cm 603.164.07 2st
MELODI taklampa 38 cm 103.865.39 1 st

När du äter middag med familjen eller umgås med vänner 
är det bra med en fin stämningsbelysning. Välj två taklam-
por som du tycker om, koppla dem till belysningssystemet 
och dämpa belysningen. Nu är stämningen perfekt! När du 
har många vänner på besök kan du dra ut bordet och flytta 
lamporna dit du behöver ljus eftersom taklampsanslutning-
en kan flyttas längs skenan.
Denna kombination 1.390:-

Units you need:
Skena 203.164.09 2st
Takanslutning 003.164.05 1st
Vinkelanslutning 303.164.04 1st
Taklampsanslutning 603.164.12 2st
LED-spot 9.5 cm 603.164.07 2st
RANARP taklampa 23 cm 103.909.61 2 st

KOMBINATIONER



ALLA DELAR OCH PRISER

SKENINGE LED-spot,Ø7 cm, vit. Ljuskälla säljes 
separat. IKEA rekommenderar LED-ljuskälla GU10 400 
lumen, dimbar. Du kan enkelt installera spoten själv.*

403.164.08 99:-

SKENINGE LED-spot, Ø9.5 cm,  vit. Ljuskälla säljes 
separat. IKEA rekommenderar LED-ljuskälla GX53 600 
lumen, dimbar. Du kan enkelt installera spoten själv.*

603.164.07 149:-

SKENINGE LED-spot, Ø11 cm, vit. Ljuskälla säljes 
separat. IKEA rekommenderar LED-ljuskälla GX53 1000 
lumen, dimbar. Du kan enkelt installera spoten själv.*

803.164.06 199:-

SKENINGE Taklampsanslutning, vit. Maxvikten för 
en taklampa/flera taklampor kopplade till en skena är
5 kg. Kan enbart användas med SKENINGE skena.

603.164.12 99:-

SKENINGE skena, vit, 1 m. Medföljer: 1 skena,
1 ändstopp och 2 takfästen. Om du vill förlänga skenan 
måste förlängningsdelen vara minst 10 cm. Skruvar 
säljs separat. Max vikt 10 kg/skena.

203.164.09 149:-

SKENINGE takanslutning, vit. Kan endast användas 
till SKENINGE skena. Använd en 1,5 mm2 ledarkabel 
(medföljer ej).

003.164.05 49:-

SKENINGE rak anslutning, vit. Kan endast användas 
till SKENINGE skensystem. 

003.164.10 49:-

SKENINGE vinkelanslutning, vit. För att ansluta ske-
nor i vinkel, upp till 110 grader. Kan endast användas 
till SKENINGE skensystem.

303.164.04 149:-

SKENINGE 3-vägsanslutning, vit. För att ansluta 
skenor i en T-formation. Kan endast användas till 
SKENINGE skensystem. Strömförsörjningen är endast 
möjlig från ett håll. En skena måste vara ansluten vid 
alla tre sidor.  

803.164.11 149:-

*Inte kompatibelt med IKEA 365+ SÄNDA.
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TAKLAMPOR
NYMÅNE taklampa, 40 cm.

Vit 104.071.41 399:-

Antracit 404.071.49 399:-

VINTERGATA taklampa.

203.424.70 349:-

FOTO taklampa.

Ø38 cm, aluminium 801.258.12 199:-

Ø38 cm, blå 503.907.04 199:-

Ø38 cm, mässingsfärgad 303.906.77 199:-

 

GRIMSÅS taklampa, 55 cm. 

Vit 103.647.40 499:-

Gul 604.168.31 499:-

HEKTAR taklampa. 

22 cm, mörkgrå 803.903.59 199:-

22 cm, beige 904.148.78 199:-

IKEA PS 2014 taklampa. Ø35 cm. 

35 cm, vit 103.832.39 499:-

35 cm, vit/gul 903.613.18 499:-

52 cm, vit 803.613.09 799:-

MELODI taklampa. 

28 cm, vit 603.865.27 49:-

38 cm, vit 103.865.39 149:-

OTTAVA taklampa.

Aluminium 301.471.66 299:-

RANARP taklampa.

38 cm, svart 203.909.51 349:-

38 cm, off-white 203.909.70 349:-

RANARP taklampa.

23 cm, off-white 103.909.61 199:-

23 cm, svart 903.963.89 199:-

SINNERLIG taklampa. 

Bambu 703.116.97 599:-

SKYMNINGEN taklampa. 

Beige 004.309.72 699:-

Vit 504.258.12 699:-

SJÖPENNA taklampa. 

35 cm, oval 903.962.90 199:-

SJÖPENNA taklampa. 

35 cm, rund 003.424.71 199:-

44 cm, rund 603.424.73 249:-
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VÄXJÖ taklampa.

19 cm, beige 903.949.17 149:-

VÄXJÖ taklampa.

38 cm, beige 503.607.64 249:-

38 cm, blå 603.424.87 249:-

38 cm, orange 703.942.92 249:-

50 cm, beige 403.942.84 399:-

UPPHÄNG
HEMMA upphäng, 1.8 m. 

Svart 403.865.90 30:-
Vit 103.865.77 30:-

JANUARI upphäng med bländskydd. 

Förnicklad 401.217.88 99:-

SEKOND upphäng, 1.8 m, textil.

Svart/vit 703.863.48 50:-
Röd 503.863.68 50:-
Vit 603.863.39 50:-

GOTHEM upphäng, 1.6 m.

Mörkgrå 403.266.43 150:-
Svart/vit 003.54082 150:-
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