
	

Eva Solo A/S er et 100 % danskejet designfirma, der udvikler, producerer og markedsfører en 
lang række kvalitetsprodukter til bolig og køkken, herunder de kendte varemærker; Eva Trio, 
Eva og Eva Solo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

EVA SOLO SUNLIGHT – NU EN HEL SERIE  
- Eva Solo udvider solcelleserien SunLight med tre nye smarte solcellelamper 

 
Sunlight pendel og to nye lounge størrelser – de nyeste skud på 
stammen 
SunLight bliver til en hel serie, da Eva Solo lancerer både en pendel og to større 
stående lamper. Den nye pendel kommer med 2,1 m. wire, og det giver mulighed for 
hængende hyggebelysning fra enten havens træer, altanen eller andre steder, hvor 
solen kan nå lamperne. De to nye SunLight Lounge, en stor og en lille solcellelampe, 
måler henholdsvis 50,5 og 24,4 cm. i højden. Har vejrforholdene dagen igennem 
ikke været optimale, kommer de to SunLight Lounge, som noget nyt, med en USB-
strømforsyning, der gør det muligt at oplade dem manuelt.  
 

Smart og smuk hyggebelysning 
Hos Eva Solo har vi skabt SunLight solcellelamper til at være funktionelle og 
stemningsskabende. Det enkle design skjuler det smarte solcellepanel fuldstændigt, 
men alligevel kan blot én opladning i fuld sol give lys ved havebordet, terrassen eller 
altanen i op til tyve timer. Lamperne har alle on/off-knapper og også automatic-
funktioner, der får lampen til at tænde når mørket falder på. Lounge lamperne kan 
ydermere flyttes med indenfor.  
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Eva Solo SunLight 
- Fremstillede i matteret glas og aluminium 
- Frostsikre 
- Genopladeligt batteri kan oplades op til 1.000 gange 
- 4 m. ledning med USB-oplader medfølger SunLight Lounge 
- 2,1 m. wire medfølger SunLight pendel 

SunLight Lounge, solcellelampe, lille måler 24,4 cm. i højden. Vejledende 
udsalgspris er 1.199,- DKK  

SunLight Lounge, solcellelampe, stor måler 50,5 cm. i højden. Vejledende 
udsalgspris er 1.495,- DKK 

SunLight Pendel, solcellelampe måler 12,5 cm. i højden. Vejledende udsalgspris 
er 499,- DKK 

 

Designet af Claus Jensen og Henrik Holbæk, Tools®. Nærmeste forhandler oplyses 
på telefon 36 73 20 60. Se også www.evasolo.com. Kontakt Samira Kudsk på 
telefon 61 62 92 92 eller e-mail sk@samirakudsk.dk for at få yderligere oplysninger. 


