
dmlights
MAGAZINE

Editie Zomer 2018, nummer 3

INSPIRATIE
Draagbare tafellampen 

SHOP
Zomerse tuinpalen

TIPS
Creatief met verlichting

ONZE VERLICHTING MAAKT JOUW THUIS



2 3dmlights dmlights

dmlights
Eigentijdse verlichtingsideeën, praktische adviezen, 

inspirerende verlichting en meer...

Inspiratie
Light + Building beurs 4

Kwaliteitsvolle buitenverlichting 12

Oplaadbare tafellampen 24

Zomerse tuinfeesten 31

Shop
Zomerse tuinpalen 15

Spiegelverlichting 23

Briljante bureaulampen 26

Tips
Zwembadverlichting 8

Studentenkot 10

Keuzestress bij verlichting? 19

Creatief met verlichting 27

COLOFON
Uitgever: dmlights, Industrieweg 13B zone B, 2220 Heist-op-den-Berg, +32 15 25 76 68 (België), info@dmlights.com. Adverteren, 
bloggen en PR: sara.cuyt@dmlights.com. Copyright: het auteursrecht op beeld en tekst berust bij dmlights. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van dmlights is het geheel of gedeeltelijk overnemen, vermenigvuldigen of kopiëren van deze uitgave 
niet toegestaan. Disclaimer: alle prijzen zijn inclusief btw. Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en zet- en drukfouten. Kijk 
voor actuele prijzen altijd op onze website. dmlights stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Kleuren kunnen licht 
afwijken van de werkelijkheid

Pagina 3 Royal Botania Club KF CLB Teak staanlamp € 1385,46. Absinthe Gover T wit bureaulamp € 108,80. SLV Arlina T5 28 
Geborsteld aluminium wandlamp € 210,91. LZF Poppy SP Geel pendellamp € 804,65Cover Marset Cala 140 IP65 Bruin staanlamp € 962,65. Pagina 2 Lightyears Suspence Nomad Opaalwit staanlamp € 237,96.

https://www.dmlights.be/slv_arlina_t5_28_geborsteld_aluminium~091NE
https://www.dmlights.be/absinthe_gover_t_wit~0QZDB
https://www.dmlights.be/royal_botania_club_kf_clb_teak~00MBW
https://www.dmlights.be/lzf_poppy_sp_geel~0AGUA
https://www.dmlights.be/lightyears_suspence_nomad_opaalwit~0TXBI
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Warmer, slimmer en meer van hetzelfde!
Light+Building, dat elke twee jaar plaatsvindt in Frankfurt, is de grootste verlichtingsbeurs van 

Europa. Naar goede gewoonte mochten wij op studiereis om de laatste trends te spotten en kennis 
te maken met alle nieuwigheden van onze favoriete merken. Deze trends en nieuwigheden delen 

we natuurlijk graag met jullie.

WARMER
In de interieursector zagen we het al langer, maar 
nu is ook de verlichtingswereld helemaal overstag 
gegaan. Warme materialen en kleuren zijn 
helemaal in. Vooral messing doet het erg goed. Bij 
haast alle merken kregen we nieuwe modellen in 
deze warme goudtint te zien. 

Bij Louis Poulsen gooiden ze het over een andere 
boeg. Daar werd de bekende Artichoke lamp van 
Poul Henningsen, ter ere van het 60-jarig bestaan 
van deze klassieker, in een modieus messing jasje 
gestoken.

Andere warme materialen die veel aan bod 
kwamen zijn (gerookt) glas en hout. Daarover lees 
je verder in dit magazine meer vanaf blz 16.

SLIMMER
De smart lighting collectie 
van Philips Hue is al enige 
tijd een bestseller voor het 
merk uit Eindhoven, wat 
andere lichtfabrikanten 
niet ontgaan is. Als we 
één trend moeten kiezen 
die echt kenmerkend was 
voor L+B 2018, dan is 
het echt wel de massale 
opkomst van de smart 
lighting en de daarbij 
horende apps.

Zo hebben ze bij Luceplan na de Costanza Friends 
of Hue nu ook de Compendium Friends of Hue 
uitgebracht. Wetende dat Luceplan een onderdeel 
is van de Philips groep, zien we trouwens hun 
gamma aan slimme verlichting alleen maar groeien 
de komende maanden en jaren.

Ook Niko stelde een reeks Friends of Hue voor. 
Zij introduceerden draadloze schakelaars die 
moeiteloos de slimme verlichting van Philips 
Hue aansturen. Via de smart switches schakel 
je niet enkel je Hue-lampen in en uit, maar 
roep je met één druk op de knop ook meteen je 
voorgeprogrammeerde sferen op.

Andere merken zoals Delta Light, Louis Poulsen, 
Serien, TAL en Segula vertrouwden dan weer 
op de Bluetooth technologie van Casambi om 
hun collecties future proof te maken. De slimme 
modules van Casambi zorgen ervoor dat je quasi 
elke lamp via een handige app op je smartphone 
of tablet kan besturen.

MEER VAN HETZELFDE
Dit klinkt misschien een beetje neerbuigend, maar 
zo bedoelen we het allerminst. Het viel ons gewoon 
op dat we op tal van standen nieuwe variaties van 
bestaande modellen aantroffen. 

Ten eerste waren er de nieuwe kleuren. Zo 
troffen we bij Louis Poulsen de PH5 Mini aan in 
een prachtige rood koperen versie, bij Luceplan 
de Costanza in een super trendy combinatie van 

messing en mat zwart 
en bij Delta Light de 
Superloop-familie in de 
nieuwe kleuren Flemish 
Gold en Flemish Bronze, 
wat deze strakke reeks 
toch net wat warmer doet 
ogen.

Uiteraard waren er 
ook uitbreidingen van 
bestaande collecties met 
nieuwe modellen. Zo  
zagen we de Silverback 

van Louis Poulsen voor het eerst als hanglamp 
en bij Wever & Ducre zagen we dat de populaire 
Wiro reeks uitgebreid was met een staande lamp. 
Bij Delta Light tenslotte mochten we kennis maken 
met de Montur Mini, een kleinere versie van hun 
succesvolle collectie buitenverlichting.

BINNENKORT OP DE WEBSITE
Zoals het vaak gaat met nieuwigheden die op een 
beurs worden voorgesteld, zijn nog lang niet alle 
modellen verkrijgbaar. Bij het begin van de herfst 
zouden de meeste online moeten staan. Ben je 
benieuwd naar al dit moois? Hou dan zeker onze 
website in het oog!

18/03 - 23/03  
2018

Frankfurt am Main

“ Als we één trend 
moeten kiezen die 

kenmerkend was voor 
L+B 2018, dan is het wel 

de massale opkomst van 
de smart lighting.”

light+building
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Louis Poulsen viert de 60-jarige
verjaardag van de iconische 

PH5 met een uitgebreid gamma
aan nieuwe, levendige kleuren. 

Pagina 4 Wever & Ducré Wiro binnenkort beschikbaar. Pagina 6 Artemide Yanzi AR 1104010A Messing pendellamp € 1011,46. 
Louis Poulsen PH Artichoke pendellamp Messing - Roestvrij staal - Wit - Koper vanaf € 6740,77. Wever & Ducré Roomor tafellamp, 
binnenkort beschikbaar. Pagina 5 Louis Poulsen PH 5 Blauw pendellamp € 686,08

https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_5_blauw~13XGC
https://www.dmlights.be/absinthe
https://www.dmlights.be/absinthe_tuup_src_trimless_wit~10WO8
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_artichoke_480_wit~05PU8
https://www.dmlights.be/artemide_yanzi_pendellamp_messing~122RT
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Hoe je zwembad optimaal 
verlichten?

Niets is zaliger dan op een bloedhete zomerdag een duik nemen in het verfrissende water van een 
zwembad of zwemvijver. Nog beter wordt het als je dit gewoon in je eigen achtertuin kan doen. Heb 
jij ook plannen voor het aanleggen van een plonsparadijs? Dan denk je best ook al eens na over de 

verlichting in, rond en naast je zwembad. 

IN HET ZWEMBAD
Het eerste waar mensen aan denken bij 
zwembadverlichting zijn de spots onder water.  
Deze zorgen er niet alleen voor dat je ziet waar je 
naartoe zwemt, het zijn ook deze spots die ervoor 
zorgen dat jouw zwembad ’s avonds de blikvanger 
van je tuin wordt. Hoeveel spots je in je zwembad 
plaatst, hangt een beetje af van persoonlijke 
smaak. Sommige mensen hebben liever wat meer 
licht in de duisternis, terwijl anderen net houden 
van minder verlichting, maar meer intimiteit. 

Naast het aantal lampen dat je wil gebruiken, 
is ook de plaatsing belangrijk. Bij voorkeur 
worden zwembadspots langs beide kanten 
van het zwembad geplaatst aan de lange 
zijden van het zwembad. Zorg ervoor dat de 
spots niet op je terras gericht zijn, want dit 
kan voor een hinderlijke lichtinval zorgen. 
Als je eruit bent hoeveel spots je wil en waar, rest 
er je nog één keuze. Kies je voor wit of ga je voor 
kleur? RGB verlichting in je zwembad zorgt ervoor 
dat je met één druk op de knop een volledig andere 
sfeer kan creëren. Wit licht voor een zwempartijtje, 
groen licht voor een poolparty of warmere geel/
oranje tinten voor een gezellige avond met z’n 
tweetjes.

ROND HET ZWEMBAD
Ook rond het zwembad kan er verlichting 
voorzien worden, niet het minst voor de 
veiligheid. Wanneer je zwembad open ligt en 
verlicht is, zal je er niet zo makkelijk per ongeluk 
intuimelen. Wanneer het echter bedekt is en 
donker, wordt dat gevaar meteen een pak reëler.  
Een mogelijkheid is om je zwembad af te boorden. Dit  
kan het best met subtiele grondspots, bij voorkeur 
led. Deze worden minder warm, waardoor je de 
kans op verbrande voetjes aanzienlijk verkleint. 
Ligt je zwembad wat hoger dan de omliggende 
tegels of planken, dan kan je ook met indirecte 
verlichting werken. Plaats led strips onder de rand 
van je zwembad. Als het donker wordt lijkt het wel 
of het gaat zweven.

NAAST HET ZWEMBAD
Wil je het echt gezellig maken aan je pool? 
Zorg dan ook voor sfeerlicht. Een staande lamp 
is hiervoor de perfecte keuze. Bespaar je de 
moeite en laat je leeslamp uit de woonkamer 
gewoon binnen staan. Staanlampen voor binnen 
zijn niet geschikt om de buitenlucht te trotseren. 
Beter schaf je dus een exemplaar aan dat je 
gewoon buiten kan laten staan. Royal Botania 
heeft een erg leuke collectie en ook bij Marset 
heb je enkele modellen die maar wat mooi staan 
naast een heerlijke loungezetel. Voor de volledige 
collectie kijk je best even online op onze site.

Zo, de verlichting heb je al. Nu enkel nog het 
zwembad en het genieten kan beginnen! 

OPGELET: 
Het plaatsen van zwembadverlichting moet 
nauwkeurig gebeuren. Wij raden dan ook aan 
deze klus te laten uitvoeren door een professional. 

Wil je toch zelf aan de slag, kies dan steeds 
verlichting die volledig waterdicht is en op 
veiligheidsspanning werkt. Alle lampen in de 
collectie ‘Onderwaterverlichting’ van dmlights 
voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

Pagina 8 Royal Botania Dome move staanlamp Zwart staanlamp € 816,76. Royal Botania Dome tafellamp Zwart tafellamp € 786,51
Pagina 9 Deltalight Monopol 26 LED 930 Aluminiumgrijs tuinpaal € 380,82. Bega Onderwaterlampen PAR36 HALO Onderwater 
Roestvrij staal vanaf € 275,41. Deltalight Monopol 26 LED 930 Aluminiumgrijs tuinpaal € 380,82.

https://www.dmlights.be/royal_botania?search=dome
https://www.dmlights.be/deltalight_monopol_26_led_930_aluminiumgrijs~1196L
https://www.dmlights.be/filter?search=monopol
https://www.dmlights.be/deltalight_monopol_26_led_930_aluminiumgrijs~1196L
https://www.dmlights.be/buitenverlichting/onderwaterverlichting?search=bega
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Je studentenkot inrichten
In september trekken vele jongeren terug naar hun studentenkot. Vol goede moed wordt het 

nieuwe academiejaar aangevat. Het inrichten van een studentenkot blijkt niet altijd even makkelijk 
te zijn. Met volgende praktische tips kom je echter al een heel stuk verder, tegen een betaalbare 

prijs.

MULTIFUNCTIONEEL
Ondanks de beperkte ruimte die een 
studentenkamer heeft, kan je er met een beetje 
creativiteit iets prachtigs van maken. Zo gebruik 
je best lichte kleuren in je studentenkot voor een 
frisse en jeugdige uitstraling. Een mooie spiegel is 
niet alleen leuk om je haar goed te leggen, door de 
reflectie laat het de ruimte ook groter ogen. Verder 
schaf je best multifunctioneel meubilair aan, zoals 

een trendy zetelbed of een opbergmand die je ook 
kan gebruiken als zitplaats. Succes gegarandeerd. 
Geef je interieur zeker ook wat van je eigen 
persoonlijkheid mee. Gebruik enkele leuke foto’s 
of laat je hobby op een originele manier in het oog 
springen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het 
enige wat je steeds in het achterhoofd moet houden 
bij de inrichting, zijn de 4 belangrijkste activiteiten 
die je hier doet, namelijk slapen, studeren, eten en 
ontspannen.

Pagina 10 Philips MyLiving Himroo Wit staanlamp € 38,98. Pagina 11 Nordlux Dove LED 5,4W Zwart bureaulamp € 37,99. 
Absinthe Kufaa pendellamp oranje - groen- blauw € 19,99. Absinthe Tokke Hout tafellamp € 43,46. Philips MyLiving Himroo Wit 
staanlamp € 38,98. Philips Lampen LED Lamp SceneSwitch Warm White € 13,92

STAANLAMP
Een jeugdige staanlamp misstaat nooit in een 
studentenkot. De MyLiving Himroo is makkelijk 
richtbaar, zodat je hem als lees- en sfeerlamp kan 
gebruiken.

STUDENTENVERLICHTING
Ook de verlichting in je studentenkamer is uiteraard 
van groot belang. Het is immers wetenschappelijk 
bewezen dat het juiste licht de concentratie 
verhoogt. Ideaal voor een student. 

HANGLAMP
Een trendy pendellamp voor weinig geld? De 
Absinthe Kufaa zorgt voor een eigentijdse look, en 
is beschikbaar in verschillende hippe kleuren.

LICHTBRON
Heb je al enkele armaturen in je kamer? Met de 
SceneSwitch lampen schakel je eenvoudig tussen 
koel, standaard of warm wit licht met een druk op 
de klassieke schakelaar.

TAFELLAMP
Ook aan de gezelligheid mag gedacht worden. De 
retro lamp van de Tokke zuigt alle aandacht naar 
zich toe, en verspreidt een ontspannend licht.

BUREAULAMP
Een bureaulamp mag uiteraard niet ontbreken 
in een studentenkamer. De Nordlux Dove ziet er 
jong uit en is makkelijk richtbaar. Perfect voor elke 
student.

https://www.dmlights.be/nordlux_dove_led_5_4w_zwart~0ZO3L
https://www.dmlights.be/absinthe_tokke_tafellamp_hout_hout~0M1S1
https://www.dmlights.be/philips_myliving_himroo_wit~0E2U5
https://www.dmlights.be/philips_myliving_himroo_wit~0E2U5
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_orange~0B925
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_groen~0B927
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_blauw~0B928
https://www.dmlights.be/philips_lampen_led_lamp_sceneswitch_warm_white~11I6D
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Kwaliteitsvolle buitenverlichting
 

Royal Botania, de naam zelf klinkt al erg kwaliteitsvol, en dat zijn ze ook. Dit Belgische merk 
bestaat sinds 1992 met als missie tuinmeubelen in teak te produceren van de beste kwaliteit. 

Ondertussen hebben ze hun focus uitgebreid. De creatie van eigen teakmeubelen doen ze nog 
steeds, maar daar is de productie van hoogstaande buitenverlichting bijgekomen.  

Iets waar we bij dmlights maar wat blij mee zijn.

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT
De buitenverlichting van Royal Botania staat erom 
bekend design en functionaliteit als geen ander 
te kunnen combineren. Door het gebruik van 
recycleerbare, verouderende materialen zal je 
buitenverlichting zelfs mooier worden doorheen de 
tijd. Op die manier heeft Royal Botania een stevige 
reputatie opgebouwd wereldwijd. We nemen je 
graag mee voor een kort overzicht.

TUINPALEN
De collectie tuinpalen van Royal Botania is werkelijk 
prachtig. Ze verlichten niet alleen je bloemen en 
planten op een mooie manier, ze tillen je tuin zelfs 
naar een nog hoger niveau door hun specifieke 
designs. De Rusty is hier een uitstekende 
voorbeeld van. De kenmerkende roestbruine 
kleur geeft je tuin een unieke, authentieke touch. 
Daarbovenop is het uiterlijk, dat op een vuurtoren 
lijkt, een meerwaarde voor iedere tuin.

STAANLAMPEN
Meer en meer zien we staanlampen verschijnen 
voor buiten. Logisch, de sfeer van binnen wordt 
vaker naar buiten doorgetrokken. En ook daar 
gooit Royal Botania hoge ogen. Ze hebben enkele 
stijlvolle staanlampen in hun assortiment die ook 
binnen hun plaats zeker zouden verdienen. Bij 
de Club staanlamp gebruikt Royal Botania hun 
kenmerkende teak voor de voet in combinatie met 
een witte lampenkap.

WANDLAMPEN
Ook wandlampen horen bij buitenverlichting. Het 
merendeel van de tuinen grenzen nu eenmaal aan 
een woning. Door hier de gepaste wandlampen te 
voorzien, zorg je voor een mooie lichtverspreiding 
over je tuin. In deze categorie belichten we graag 
de Cloche. Deze wandlamp bestaat uit een 
prachtige houder uit teak, gecombineerd met een 
retro lamp voor een authentieke look. Creatie 
geslaagd!

Pagina 12 Royal Botania Club KF CLB Teak € 1512,51. Pagina 13 Royal Botania Rusty 70 Roestbruin tuinpaal € 332,76. 
Royal Botania Club KF CLB Teak € 1512,51.

https://www.dmlights.be/royal_botania_club_kf_clb_teak~00MBW
https://www.dmlights.be/royal_botania_rusty_70_tuinpaal_roestbruin~00ME6
https://www.dmlights.be/royal_botania_club_kf_clb_teak~00MBW
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Zomerse tuinpalen
Kan je tuinpad nog wat extra sfeer gebruiken?  

Deze prachtige tuinpalen zullen jou de weg wijzen tijdens warme zomerdagen.

Pagina 15 Absinthe Lattice Mat wit tuinpaal € 89,99. Bega Tuinpalen LED Grafiet € 329,42. Modular Lighting Lowieze High 2x Led 
Zwart structuur tuinpaal € 540,05. Il Fanale Venezia Terra Messing / koper tuinpaal € 308,73. Philips MyGarden Arbour Antraciet 
tuinpaal € 70,21. Deltalight Botanic 54 WW Grijs € 339,81. SLV Rusty Slot 50/80 Roestbruin tuinpaal € 227,85. Trio Hudson LED 
Antraciet tuinpaal € 50,64. Wever & Ducre Linus 3.0 Donkergrijs tuinpaal € 119,93

https://www.dmlights.be/absinthe_lattice_tuinpaal_mat_zwart~08047
https://www.dmlights.be/il_fanale_venezia_terra_messing___koper~00LZQ
https://www.dmlights.be/trio_hudson_led_tuinpaal_antraciet~0B6CY
https://www.dmlights.be/bega_tuinpalen_led_grafiet~0SFIN
https://www.dmlights.be/slv_rusty_slot_50_80_roestbruin~092C0
https://www.dmlights.be/wever___ducre_linus_3_0_donkergrijs~0SO56
https://www.dmlights.be/deltalight_botanic_54_ww_grijs~08YZ2
https://www.dmlights.be/foscarini_binic_tavolo_roze~0CEVH
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_arbour_antraciet~0STBJ
https://www.dmlights.com/hue/buitenverlichting
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_calla_sokkel_startset_zwart~13QUZ
https://www.dmlights.be/philips
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Nieuwe trend: glas
Verlichting wordt in vele uiteenlopende materialen gemaakt. Vaak zien we aluminium, metaal of 
kunststof terug, maar het kan ook specialer zoals papier, marmer of kurk. We zien echter vele 

nieuwe collecties verschijnen met glas als belangrijkste materiaal.  
Een nieuwe trend lijkt geboren.

DESIGN FOR THE PEOPLE FLOAT
Deze Scandinavisch ogende hanglamp combineert 
glas en hout op magistrale wijze. Het melkglas 
zorgt ervoor dat het licht op een zachte, diffuse 
manier verspreid wordt. Gezelligheid ten top.

BROKIS MUFFIN
In een artikel over glas mag het merk Brokis niet 
ontbreken. Dit Tsjechische merk is gespecialiseerd 
in verlichting met mondgeblazen glas. De Muffin, 
een lamp die echt gebaseerd is op het gebakje, is 
een van hun toppers.

Pagina 16 Marset Dipping Light tafellamp. Pagina 17 Design for the People Float Suspension 18 Opaalwit pendellamp € 108,85. 
Design for the People Float Suspension 27 Opaalwit pendellamp € 151,20. Brokis Muffin Wood 02 BAS Glanzend rookbruin / eik 
naturel / zwart tafellamp € 1155,57

https://www.dmlights.be/binnenverlichting/plafondlampen?collection=Float&brand=design+for+the+people
https://www.dmlights.be/brokis_muffin_wood_02_bas_glanzend_rookbruin___eik_naturel___zwart~0U9E2
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_float_suspension_18_opaalwit~0ZPF3
https://www.dmlights.be/brokis_muffin_wood_02_bas_glanzend_rookbruin___eik_naturel___zwart~0U9E2
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LUCEPLAN LITA
Luceplan heeft de glastrend duidelijk begrepen. 
Met de Lita verwerken ze glas samen met hout tot 
een elegant, tijdloos ontwerp. Deze collectie wordt 
in september op de markt verwacht.

VIBIA GUISE
De Vibia Guise is de meest innovatieve lamp uit 
dit lijstje. De onzichtbare lichtbron laat het licht 
weerkaatsen tegen het glas. Deze reflectie geeft 
een fantastisch lichteffect. De Vibia Guise wordt 
binnenkort op de markt verwacht.

Huis gekocht: tijd om 
verlichting te kiezen

We raden onze klanten altijd aan om verlichting zo vroeg mogelijk mee op te nemen in hun 
bouw- of verbouwingsplannen. Zo heb je de grootste keuzevrijheid én kom je achteraf niet voor 

verrassingen te staan. 

https://www.dmlights.be/anglepoise_original_1227_maxi_pendellamp_pikzwart___zwart~0TBXA
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Maar wat als je een huis gekocht hebt zonder 
de intentie om te verbouwen of je staat op het 
punt om een huis te huren? Dan moet je het 
doen met het aantal én de plaatsing van de 
lichtpunten die voorzien zijn. Ook in dit geval 
is het belangrijk om het maximum te halen uit 
jouw verlichting. Daarom deze 4 tips.

VERVANG ALLE LICHTBRONNEN 
DOOR LED
In elke koopwoning of huurhuis zijn sowieso al 
enkele lichtbronnen geïnstalleerd. Vaak gaat 
het om inbouwspots, tl-lampen in de berging of 
keuken of een simpele halogeenlamp op zolder of 
in de kelder. 

Als je van plan bent voor langere tijd in je nieuwe 
huis te blijven wonen, raden we aan om zoveel 
mogelijk van deze lampen te vervangen door led. 
Dit brengt natuurlijk een extra investering met zich 
mee, maar als je weet dat led tot 10x zuiniger is 

dan halogeen- of gloeilampen, is deze kost snel 
terugverdiend. Spaarlampen zijn natuurlijk ook 
een mogelijkheid, maar deze zijn minder geschikt 
voor ruimtes waar het licht maar eventjes aan 
moet.

(Opgelet: Als er inbouwspotjes voorzien zijn en 
deze zijn aangesloten op een dimmer, ga dan na 
of deze dimmer led-compatibel is vooraleer je de 
spotjes gaat vervangen.)

GEBRUIK RAILVERLICHTING
Heb je in een bepaalde kamer maar één lichtpunt, 
maar wil je niet afhangen van één centraal 
armatuur? Ga dan voor railverlichting. Voor een 
rail heb je maar één aansluitpunt nodig en je kan 
er verschillende lichtbronnen op aansluiten. Je 
kan op één en dezelfde rail zelfs een combinatie 
maken van bijvoorbeeld spots en hanglampen. 

(Opgelet: wanneer je de verschillende armaturen 
op je rail apart wilt kunnen bedienen heb je een 

3-fase rail nodig. Voor dit type rail moeten ook 
andere elektriciteitskabels voorzien worden. Voor 
meer info hieromtrent kan je steeds terecht bij 
onze klantendienst.)

KIES VOOR FLEXIBILITEIT
Is de installatie van railverlichting je toch net iets 
te technisch? Kies dan voor andere flexibele 
verlichting. Opbouw- of pendelarmaturen met 
meerdere richtbare lichtbronnen bieden iets 
minder flexibiliteit dan railverlichting, maar zorgen 
er toch voor dat je overal licht hebt waar jij dat wil. 

Het leuke aan richtbare verlichting is dat je 
deze achteraf eenvoudig kan bijstellen. Wil je 
je woonkamer toch omdraaien of komt er een 
prachtig kunstwerk in de eetkamer te hangen dat 
de nodige aandacht verdient? Even één van de 
spots wat anders richten en klaar is kees.

KIES VOOR SLIMME VERLICHTING
Als je moet roeien met de riemen die je hebt, 
kan je vaak niet alles verwezenlijken wat je 
zou willen. Misschien had je wel graag je 
lichten kunnen dimmen, maar zijn er geen 
dimschakelaars voorzien. Of misschien wou 
je zelfs wel een domotica systeem, zodat je 
alle verlichting in huis centraal kon bedienen. 
Wil je dit alles kunnen, zonder je hele elektrische 
installatie aan te passen, dan kan je nog steeds 
opteren voor ‘smart lighting’. Zo is er bijvoorbeeld 
Philips Hue. Je begint met een starterpack, met 
daarin een bridge, die je eenvoudig aansluit op 
je wifi netwerk, je eerste lampen en een dimmer 
switch. Dit startpakket kan je later nog altijd 
uitbreiden, tot vijftig lampen. Eens de installatie 
gebeurd is kan je je lampen bedienen met je 
smartphone, tablet of dimmer switch. Lichten 
dimmen, van kleur veranderen of vanop afstand 
bedienen als je niet thuis bent, met de slimme 
verlichting van Philips Hue is het kinderspel.

Pagina 19 Anglepoise Original 1227 Maxi Pikzwart / zwart pendellamp € 221,84. Pagina 20 en pagina 21 SLV Kalu Kalu Zwart railverlichting € 169,33

https://www.dmlights.be/slv_kalu_kalu_zwart~134FA
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Praktische spiegelverlichting
Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, waar vind ik de mooiste spiegellampen van het land? 

Makkelijke vraag, bij dmlights natuurlijk.

Pagina 23 Astro Gena AS 0488 Gepolijst chroom € 259,19. Design for the People IP S10 Wit € 181,45. Astro Tallin 300 Gepolijst 
chroom € 189,25. Flos Mini Glo-Ball C/W Mirror Parete/Soffitto Wit € 89,31. Philips MyBathroom Drops Chroom € 93,63. Philips 
MyBathroom Fit Chroom € 62,40. SG Lighting Prelude Prelude Chroom € 117,24. SLV Arlina T5 28 Geborsteld aluminium € 210,91. 
SLV Mibo Wall Up-Down Chroom € 63,45

Pagina 22 SLV Medo Pro 90 Wit plafondlamp € 448,07. SLV Medo Ring 90 Zwart pendellamp € 634,41. SLV Medo 30 Wit 
inbouwspot € 160,86

https://www.dmlights.be/slv_medo_pro_90_wit~0E64N
https://www.dmlights.be/slv_medo_30_wit~134HY
https://www.dmlights.be/slv_medo_ring_90_zwart~0UBGC
https://www.dmlights.be/astro_gena_as_0488_gepolijst_chroom~08B2M
https://www.dmlights.be/flos_mini_glo_ball_c_w_mirror_parete_soffitto_wit~00IPY
https://www.dmlights.be/slv_arlina_t5_28_geborsteld_aluminium~091NE
https://www.dmlights.be/astro_tallin_300_gepolijst_chroom~08B32
https://www.dmlights.be/sg_lighting_prelude_prelude_chroom~03COJ
https://www.dmlights.be/slv_mibo_wall_up_down_chroom~091BX
https://www.dmlights.be/philips_mybathroom_fit_chroom~06DSX
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_ip_s10_wit~0ZPHJ
https://www.dmlights.be/philips_mybathroom_drops_chroom~06DSW
https://www.dmlights.be/filter?search=medo
https://www.dmlights.be/slv
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3 heroplaadbare tafellampen
Een leuke tafellamp maakt je interieur eens zo gezellig. Helemaal te gek wordt het als ze  

ook nog eens makkelijk van de ene plaats naar de andere kan verhuisd worden.  
Wat denk jij van deze drie klassevolle, heroplaadbare lampen?

De duurzaamste
MARSET FOLLOWME

Zoals de naam al doet vermoeden kan deze lamp 
je echt overal naartoe volgen. Het lampenkapje 
kan eenvoudig gekanteld worden voor een 
guitige blik. Niet alleen gaat de FollowMe tot 20 
uur lang mee, hij is ook nog eens dimbaar in 3 
verschillende standen.

De vriendelijkste
FLOS BON JOUR UNPLUGGED

Goedendag! De Flos Bon Jour verwelkomt je 
met alle plezier. Deze tafellamp, die tot 6 uur 
lang autonoom de ruimte kan verlichten, heeft 
een vrij eenvoudige uitstraling. Al kan je door 
de afneembare lampenkap wel een persoonlijke 
toets aan deze lamp geven.

De recentste
SLAMP CLIZIA BATTERY

De jongste telg onder de heroplaadbare 
tafellampen is de Clizia Battery. Deze lamp, die 
wel erg doet denken aan een bloemenboeketje, 
verlicht je interieur tot 7 uur lang. De perfecte 
lamp voor een vrouwelijke toets.

Pagina 24 Marset FollowMe MR A657-001 Wit / hout € 154,65. Slamp Clizia Battery Gerookt € 177,98. Flos Bon Jour Unplugged 
Wit tafellamp € 223,24. Pagina 25 Flos Bon Jour Unplugged Wit tafellamp € 223,24. Marset FollowMe MR A657-001 Wit /  
hout € 154,65. 

https://www.dmlights.be/marset_followme_mr_a657_001_wit___hout~0AYIC
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~13RE2
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_unplugged_wit~0TLLR
https://www.dmlights.be/marset_followme_mr_a657_001_wit___hout~0AYIC
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~13RE2
https://www.dmlights.be/flos/bon_jour
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_unplugged_wit~0TLLR
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_unplugged_wit~0TLLR
https://www.dmlights.be/marset_followme_mr_a657_001_wit___hout~0AYIC
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~13RE2
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Briljante bureaulampen
Met het juiste licht werk je geconcentreerder en nauwkeuriger,  

daar zijn wetenschappers het over eens.  
Haal dus snel jouw favoriete lamp naar je bureau en verlicht je werk.

Pagina 26 Absinthe Gover T Wit bureaulamp € 78,59. Artemide Tolomeo Micro LED compleet Aluminium bureaulamp € 242,25. 
Flos Kelvin LED Base Tavolo Zwart bureaulamp € 288,23. Hay PC Groen bureaulamp € 249,02. Louis Poulsen AJ Table Okergeel 
bureaulamp € 657,68. Luceplan Fortebraccio D33N.100 Wit bureaulamp vanaf € 166,11. Muuto Leaf MU 20345 Groen bureaulamp 
€ 198,99. Philips MyHomeOffice Wit bureaulamp € 89,95. SLV Mecanica LED Zwart bureaulamp € 236,32. 

Creatief met de Kufaa
Overal kom je ze tegen, de pendellampen die bestaan uit snoer en fitting, waar de lichtbron 

de eyecatcher is. Ze zijn dan ook immens populair en vele merken springen mee op de trend.  
Zo heb je onder andere de Xtra Line van Segula, de E27 van Muuto en de Kufaa van Absinthe.  

Met deze laatste zijn we creatief geweest en dat delen we graag met jullie.  
Zoek je knutselgerief alvast bijeen en halen we samen de zomer in huis.

https://www.dmlights.be/absinthe_gover_t_wit~0QZDB
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_micro_led_compleet_aluminium~089I7
https://www.dmlights.be/philips_myhomeoffice_ma_716653116_wit~11UUT
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_aj_table_okergeel~0URAK
https://www.dmlights.be/hay_pc_tafellamp_groen~13HBH
https://www.dmlights.be/luceplan_fortebraccio_d33n_100_wit~00N60
https://www.dmlights.be/slv_mecanica_led_zwart~09157
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_base_tavolo_zwart~0657Y
https://www.dmlights.be/muuto_leaf_mu_20345_groen~10CY8
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_zwart~0B920
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WAT JE NODIG HEBT:

• De Kufaa van Absinthe 
  (of een vergelijkbaar armatuur) 
• Lichtbron naar keuze 
• Een aantal rietjes 
• Plooibare ijzerdraad  
  (hoe dunner, hoe beter) 
• Plakband 
• Schaar 
• Kniptang 
• De figuurtjes op pagina 29-30 

1. Knip de figuurtjes op pagina 29 zorgvuldig 
uit. De stippellijntjes kunnen je hierbij helpen. 
Hoe dichter je bij het figuurtje knipt hoe 
mooier het effect zal zijn. 

Heb je hier echter niet het geduld voor of heb 
je geen vaste hand, geen nood. De figuurtjes 
springen zo in het oog dat de witruimte errond 
niet opvalt. 

3. Kleef met plakband de stukjes rietje 
vast aan je figuurtjes. Als je de rietjes 
gelijk met het lijf hangt kunnen de vleugels 
nog vrij wapperen. Mochten de rietjes nog 
te lang zijn voor je figuur, knip er gerust 
nog een stukje af. 

Let op: probeer het plakband niet meer 
los te trekken nadat je hem hebt geplakt. 
De figuurtjes kunnen hierdoor scheuren. 

2. Nu we onze figuurtjes hebben uitgeknipt 
gaan we onze rietjes in stukjes van ongeveer 
1,5 cm knippen. Deze stukjes worden het 
bevestigingspunt voor onze insecten. De 
stukjes hoeven niet exact 1 cm te zijn, een 
beetje speling kan geen kwaad. Zolang ze de 
lengte van je insect maar niet overschrijden. 

4. Neem de ijzerdraad en knip deze met 
behulp van een kniptang in lange stukken. 
Deze stukken worden de verbinding tussen je 
insect en de lichtbron. Knip ze dus niet te kort. 
We raden een minimum afstand van +-30 cm 
aan.

Tip: Variëer in lengte. Zo hangt niet elk insect 
op dezelfde afstand van je lichtbron en creëer 
je een leuke dynamiek. 

5. Steek het ene uiteinde van de ijzerdraad 
door het rietje dat vastzit aan je figuur. Knijp 
het vervolgens toe zodat het vast zit.

Gebruik het andere uiteinde om rond het 
snoer van je pendel te draaien en knijp dit 
ook toe. Wring je ijzerdraad in de gewenste 
positie. 

Doe dit met al je figuurtjes en je hebt een 
vrolijke insectenbende rond je lichtbron!

1 ,5 cm

Meet hier je rietje af!

rietje 

50 cm

30 cm

40 cm
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Zomerse tuinfeesten
Wat is er leuker dan bij een warme zomerzon een leuk tuinfeest te houden? Barbecue aan, 

vrienden of familie uitnodigen, en de sfeer zit er meteen in. Maar wanneer je het fijn hebt durft de 
tijd wel eens snel voorbij te vliegen. Voor je het weet is het donker, en zie je buiten niets meer. Niet 

als het van ons afhangt.

https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_calla_sokkel_startset_zwart~13QUZ
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DECORATIE
Bij een zomers tuinfeest horen uiteraard de nodige 
voorbereidingen. Aangezien het feest in je eigen 
tuin doorgaat, oogt het veel mooier als je tuin er 
piekfijn uitziet. Maai het gras, verwijder het onkruid, 
en je tuin ziet er meteen helemaal opgeknapt uit.

Felle kleuren worden al snel gelinkt aan de 
zomer en warme temperaturen. Gebruik dan ook 
vrolijke kleuren zoals geel, groen of lichtblauw 
in je decoratie. Servetten, tafellinnen of zomers 
gekleurde drankbekers, alles kan en mag in een 
speelse kleur. Zet nog een leuk veldbloemetje op 
tafel voor de finishing touch.

Wil je volledig voor het wow-effect gaan? Speel 
dan eens met de ijsblokjes om je drank koel 
te houden. Vries de avond vooraf ijsblokjes in 
met een bloemetje of een stukje fruit. Het effect 
zal je gasten versteld doen staan. Of maak je 
eigen koelkast voor buiten. Vul een zandbak, 
vat, kruiwagen of kinderzwembad volledig met 
ijsblokjes. Zo blijft je drank een hele avond koel, 
en het ziet er nog eens fantastisch uit ook.

SFEERVOL LICHT
Wanneer de avond valt heb je het nodige licht 
nodig. Zo kan je tuinfeest nog uren doorgaan. 
Ook hier kan je maar beter even over nadenken. 
Sfeervol licht zal de ambiance op je feest alleen 
maar doen toenemen.

TAFELLAMPJES
Een kaars op tafel laten branden is leuk, maar het 
kan zoveel creatiever en specialer. Draagbare en 
oplaadbare lampen zijn erg handig voor feesten 
(zie blz. 24). Op die manier zet je de lampjes waar 
je wenst, zonder een elektriciteitskabel nodig te 
hebben. 

STAANLAMPEN
Enkele leuke staanlampen voor buiten geven je 
feest een extra dimensie. Op die manier zorg je 
voor licht verder weg van de tafel, wat ervoor zorgt 

dat je gasten spontaan eens zullen rondwandelen. 
Eens afwisselen van gesprekspartner is altijd fijn.

ZWEMBADVERLICHTING
Heb je een zwembad? Met onderwaterverlichting 
verandert je zwembad in een echt zwemparadijs. 
Eventueel kan je zelfs gebruikmaken van 
gekleurde verlichting voor een volledig exotische 
look. Van tuinfeest naar poolparty (zie blz. 8).

SFEERMAKERS
Uiteraard kunnen de nodige sfeermakers op een 
feest niet ontbreken. Enkele speelse lampen in een 
boom zorgen alvast voor een verrassend effect. 
Plaats nog enkele gekleurde lampen op het terras 
of in het grasveld, en het feest kan beginnen.

NIEUW: HUE OUTDOOR
Wil je je tuinfeest helemaal naar het hoogste 
niveau tillen, dan is de nieuwste outdoor-collectie 
van Philips Hue helemaal iets voor jou. Hiermee 
bedien je eenvoudig met je tablet of smartphone 
je buitenverlichting, zodat jij volledig de touwtjes 
in handen hebt. Bovendien heb je de keuze uit 16 
miljoen verschillende kleuren. Geweldig, toch?

Maar laten we eerst even terug naar het begin 
gaan. Philips Hue werkt door middel van een 
bridge, die je erg eenvoudig aansluit op je modem. 
Op die manier is het kinderspel om je Hue-lampen 
te bedienen via de handige app van Hue, waar 
je ook bent. Bovendien zijn ook de lampen erg 
makkelijk te installeren. Geen gesukkel dus met 
het monteren, maar vooral volop genieten van je 
slimme buitenverlichting.

Of je nu een intiem dinertje op je terras plant, of een 
spetterende barbecue met familie en vrienden, de 
buitenverlichting van Hue is aan te passen aan elk 
moment. Kies de gepaste sfeer door de kleur en 
lichtintensiteit aan te passen, en geniet met volle 
teugen van elk moment.

De slimme buitenverlichting van Hue is verkrijgbaar 
vanaf 27 juni, maar vooraf te bestellen bij dmlights.

Pagina 33 Philips Hue Lightstrip Outdoor, wordt oktober 2018 verwacht. Philips MyGarden Abelia Zwart tafellamp € 44,95 Philips 
MyGarden Abelia Rood tafellamp € 44,95. Vibia Halley 4150 Zwart booglamp € 1500,07. 

https://www.dmlights.com/nl/vibia_halley_4150_zwart~04X75
https://www.dmlights.com/nl/philips_mygarden_abelia_zwart~0US7U
https://www.dmlights.com/nl/philips_mygarden_abelia_rood~0US80
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Achter de schermen
Wat er achter de muren van een bedrijf gebeurt blijft meestal een groot raadsel.  

Wie zijn de werknemers? Wat leeft er op de werkvloer?  
In deze rubriek geven we jou een unieke blik achter de schermen bij dmlights.

Zomerquiz
Los op en win een SLV Plenum Swing! Vul het raadsel in en mail je antwoord  

naar magazine@dmlights.com voor 30 september 2018. Succes! 

DE OPLOSSING:

WERKNEMER AAN HET WOORD
Deze editie: Stef Van Oosterwijck – magazijnier

Met veel plezier begon ik in 2015 te werken voor 
dmlights als magazijnbediende. Sinds de verhuis 
naar onze nieuwe vestiging een jaar later ben ik blij 
om volwaardig deel uit te maken van de dmlights 
familie.

Kort samengevat bestaat mijn job uit de inkomende 
goederen op een snelle en doeltreffende manier 
te behandelen zodat deze producten snel bij de 
klanten thuis kunnen schitteren. Ik zie dus dagelijks 
vele prachtige lampen de revue passeren.

Op de werkvloer heerst er steeds een uiterst 
aangename sfeer. Je kan zelfs stellen dat we 
geen collega’s zijn, maar vrienden onder elkaar. 
De leuke partijtjes tafeltennis of tafelvoetbal 
tijdens de middag werken deze 
fijne sfeer alleen maar in de hand.  
Zo kunnen we steeds ontspannen 
het werk hervatten. Het is dan 
ook geen verrassing dat mijn 
collega’s en ik elke dag 
met een glimlach komen 
werken.

GEZOCHT: TECHNISCH KLANTENADVISEUR
Op onze klantendienst komen dagelijks vele vragen binnen, waarvan sommige best pittig kunnen zijn. 
Omdat we al onze klanten steeds met de beste tips en advies willen helpen, zijn we op zoek naar een 
technische klantenadviseur.

Ben jij gebeten door elektriciteit? Heb jij een opleiding gevolgd om elektricien te worden, maar zie je een 
kantoorjob toch eerder zitten? Dan is deze functie op je lijf geschreven. Als technisch klantenadviseur 
voorzie je dagelijks onze klanten van de nodige antwoorden, én help je jouw collega’s verder met jouw 
elektriciteitskennis.

Sta je ondertussen al te popelen om ons team te Heist-op-den-Berg te vervoegen? Surf dan snel naar 
www.dmlights.be/jobs om de volledige vacature te lezen, of solliciteer door een e-mail te sturen naar jobs@
dmlights.be. Wie weet ben jij dan binnenkort onze nieuwste collega.

1.  Welke Braziliaanse dans werd ook wel “the forbidden dance” genoemd omdat ze te sexy was?

2.  Wat is de favoriete vakantiebestemming van de Belgen?

3.  Wat is de favoriete vakantiebestemming van de Nederlanders?

4.  Welke zomergroente is onmisbaar voor een lekkere Griekse moussaka?

5.  Wat is de eenheid van elektrische stroom?

6.  Hoe noem je een alcoholvrije cocktail?

7.  Hoewel dit lichtgevende insect een kever is, wordt het steeds glimworm of … genoemd.

8.  Van oorsprong Valenciaanse rijstschotel, die uitgegroeid is tot een klassieker in de Spaanse keuken.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

HELP VIC ELECTRIC!
Oh nee, Vic Electric heeft zichzelf weer in de nesten gewerkt! Hij wou zijn nieuwe rode lamp laten branden 
maar vindt de juiste stekker niet meer in die wirwar van draden. Kan jij hem helpen? 

Spelhoekje

https://www.dmlights.com/nl/slv_plenum_swing_wit___anthraciet~0929U
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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dmlights fotoactie
Laat aan de buitenwereld zien welke leuke plek je jouw pas aangekochte 
lamp hebt gegeven!

Als we jouw foto gebruiken op onze website of social media, verdien je er 
naast de eer ook nog eens 50 euro mee.

dmlights

https://www.dmlights.be/louis_poulsen/collage?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
http://www.dmlights.com/hue
http://www.dmlights.com/hue
http://www.dmlights.be/philips
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/collage?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/dmlights-fotoactie.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/dmlights-fotoactie.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018

