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From the hands of 
     the Örsjö Family

Handen står i fokus hos Örsjö
Belysning. För det är genom skickligt 
hantverk som våra armaturer ritas, 
gestaltas och tillverkas.

The skill and creativity of the hand 
stands in focus at Örsjö Belysning. 
It’s the hand that designs, shapes 
and � nishes everything we do. 

Örsjö Belysning började sin verksamhet som 
tillverkare av metalldetaljer i den lilla orten 
Örsjö för snart 70 år sedan. Sen dess har pro-
duktionen � yttat till moderna lokaler i Nybro, 
men då som nu har vi en stark koppling till 
den region i sydöstra Småland som sedan 
länge förknippats med glastillverkning och 
möbelproduktion.

Genom att kombinera vår tekniska expertis 
inom metall och belysning med de regionala 
hantverkstraditionerna har Örsjö Belysning 
vuxit fram till det nytänkande designföretag 
det är idag.

Materialets känsla och uttryck står i fokus 
under vår produktutveckling och vi samar-
betar med konstnärer och formgivare som är 
intresserade av att utforska mötet mellan ljus, 
material och hantverk.

Beginning life as a manufacturer of small 
metal components 70 years ago, Örsjö 
Belysning is shaped by the region it calls 
home. Situated in Småland, a lush province 
in the south of Sweden widely known for its 
tradition of glass and furniture production, 
it is this place and its ethos of high quality 
manufacture that has shaped and continues 
to shape Örsjö Belysning to this day.

We initially o� ered our know-how to local 
companies and by combining this technical 
expertise with the rich regional cra�  and design 
tradition of Småland, we transformed into the 
pioneering lighting design brand we are today. 

As result of our heritage we encourage a 
design process based on materiality, which 
allows the raw materials we use to come into 
their own. At Örsjö Belysning we work with 
designers who adopt an applied arts approach 
to their work, resulting in a collection of ex-
pressive and unique lighting pieces. 

Alla produkter tillverkas 
på vår fabrik i Småland av 
ett litet men erfaret team 
av gedigna hantverkare. 

Det poetiska och egensinniga i en formgi-
vares vision är också av stor betydelse för den 
kreativa processen hos Örsjö Belysning och 
vi arbetar med några av Skandinaviens ledan-
de namn inom design och hantverk, såsom 
Jonas Bohlin, Folkform och Matti Klenell. 

Tillsammans har vi skapat en unik och 
uttrycksfull kollektion som gör oss till ett av 
Sveriges ledande företag inom belysning. 
Den enastående hantverkskvalitén och 
banbrytande formen på våra armaturer har 
lett till en rad priser och utmärkelser och 
Folkforms Skyline � nns numera i National-
museums samlingar. 

Genom det nära samarbetet med våra 
hantverkare, formgivare och kunder är vår 
vision att skapa en plats för nytänkande inom 
belysning och att ständigt utmana ramarna 
för vad som är möjligt inom företagets tradi-
tion och tillverkningsexpertis.

We don’t shy away from the conceptual 
or poetic and by commissioning celebrat-
ed Scandinavian designers such as Jonas 
Bohlin, Folkform and Matti Klenell, we have 
established Örsjö Belysning as one of Swe-
den’s leading lighting brands, winning several 
awards and accolades along the way. Skyline, 
designed by Folkform, was recently acquired 
for the permanent collection at the National 
Museum in Stockholm. 

Through a close collaboration with our 
designers, makers and clients we have fos-
tered an environment of creative freedom, 
all within the framework of the company’s 
long-standing traditions.

All of our products are cra� ed by a small, close-knit team of 
highly skilled cra� speople. As a result all our lights display 
a unique industrial artistry and an exceptional attention to 
detail. Deeply rooted in local heritage, our products demon-
strate the tacit knowledge of our makers.

Hela vår produktion 
görs med omsorg för de 
allra minsta detaljer och 
handens närvaro bidrar 
till unika produkter som 
vittnar om vårt hantverks 
kvalitet.



Specialritat av Jonas Bohlin
För restaurang Aira, Stockholm

Custom made design by Jonas Bohlin
For Aira Restaurant, Stockholm

Made to measureMade to measure



Vägglampor Wall lamps
Butler

Pin

Puck

Star

Stripe

PJ

Puck

Star

Talk Visir

Hobo

PJ

Skyline

Streck

Tratten Tratten

Lean

PJ

Star

Streck

Moon Oxid

Puck

Star

Stripe

Taklampor Ceiling lamps
Baklava Boa Ginko

Lean

Star

StreckStreck The Crown

Cirkus Hobo

Pebble

Star

Punkt

Karamell

PJ Precious

Konkret

Puck

Star Star

KvistKvist

Skyline

Stardust Tell



Golvlampor Floor lamps
Aria Hobo

Mushroom

Talk

Kvist

PJ

Baklava

Libreria

Puck

Butler

Lean

Skyline

Galax

Minipoint

Streck

På vår hemsida � nns detaljerad information om 
alla produkter och möjlighet att ladda ner produkt-
blad. Här kan du också hitta CAD- och BIM-� ler, 
ritningar samt information om återvinning. 
For detailed information about all products and 
to download product sheets, visit our home-
page. There you will also � nd CAD-drawings, 
BIM-� les and information about recycling.

Bordslampor Table lamps
Aria

Minipoint

Baklava

Mushroom

Streck Visir

Butler

PJ

Talk

Lean

PJ

Libreria

Puck Vinge

På Örsjö Belysning jobbar vi o� a på helt unika 
projekt med armaturer gjorda på beställning. 
Genom ett nära samarbete med våra kunder 
blir ambitiösa idéer verklighet. Några av de 
senaste projekten inkluderar prestigefyllda 
jobb för restaurangen Aira i Stockholm (t.v.) 
och Deichmanska biblioteket i Oslo (t.h.).

At Örsjö Belysning we o� en work on bespoke 
projects creating lighting made to measure. 
Through working in close collaboration with 
our clients we turn ambitious ideas into reality. 
Our latest projects include custom lighting 
schemes for restuaurant Aira in Stockholm 
(le� ) and Deichman Library in Oslo (right).

Plissé



Örsjö Belysning AB Emmabodavägen 14 382 45 Nybro, Sweden

+46 (0)481 509 60 info@orsjo.com www.orsjo.com
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