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1 Seletti Jurassic collectie vanaf € 189,00. 2 Graypants Scraplight Ohio 24 Pendellamp Karton € 895,40. 3 Nordlux Tin Maxi Wall 2 
Sensor Zwart wandlamp € 76,36. 4 Philips MyGarden Petronia Antraciet € 62,41
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https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_ohio_24_pendellamp_karton~06G0L
https://www.dmlights.be/il_fanale_drop_270_02_ort_messing~0C3DE
https://www.dmlights.be/il_fanale_drop_270_02_ort_messing~0C3DE
https://www.dmlights.be/seletti/jurassic
https://www.dmlights.be/nordlux_tin_maxi_wall_sensor_zwart~0NJPP
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_petronia_antraciet~1378L
https://www.dmlights.be/slv
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Indian Summer:  
haal de laatste zonnestralen in huis

Een Indian Summer of nazomer, dat is de laatste stuiptrekking van de zomer vooraleer de donkere 
winterperiode aanbreekt. Tijdens een Indian Summer kunnen we genieten van de laatste warme 

zonnestralen en van een prachtig verlicht herfstlandschap. Laat je inspireren door de kleuren van 
de natuur en haal de nazomer in huis met deze leuke lampen.

Kartell Kabuki is een collectie met een bijzonder 
uiterlijk. Het design wordt gekenmerkt door een 
uniek ‘geweven’ effect, dat volledig handgemaakt 
lijkt te zijn. Niets is echter minder waar. Deze lamp 
komt tot stand door een industrieel spuitgietproces 
waarbij plastic gesmolten en nadien mooi gevormd 
wordt. Onze favoriet van de Kabuki collectie is dit 
intrigerende groene exemplaar.

Kartell Kabuki Mini groen € 302,00

Dit felgekleurde tafellampje brengt een zomers 
vleugje oranje aan in je interieur. Als een 
lichtgevend boeket fleurt de Slamp Clizia zijn 
omgeving op en creëert hij een gezellige sfeer. Het 
is een bijzonder praktische lamp die je overal in huis 
kan gebruiken: naast de televisie, op een dressoir in 
de eetkamer, op je nachtkastje of op je bureau.

Slamp Clizia tafel oranje € 147,03

https://www.dmlights.be/kartell_kabuki_mini_groen~15XXC
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_tafel_oranje~0RRT1
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_tafel_oranje~0RRT1
https://www.dmlights.be/kartell_kabuki_mini_groen~15XXC
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Een prachtige zonsondergang in een 
kleurrijk herfstig landschap, dat is 
waaraan deze wandlamp ons doet 
denken. Foscarini Fields is een collectie 
voor durvers, voor interieurliefhebbers 
die een statement willen maken met 
hun verlichting. Je kan de verschillende 
modules combineren tot één mooi 
geheel of je kan ze op zichzelf 
gebruiken. Aan jou de keuze.

Foscarini Fields oranje vanaf € 705,44

Deze bescheiden plafondlamp vormt een knap groen accent 
in iedere ruimte. Dankzij zijn kleine formaat trekt hij niet alle 
aandacht naar zich toe, maar vormt hij samen met de rest 
van je interieur een harmonisch geheel. Niet alleen in huis, 
maar ook op kantoor voelt de Artemide Nur Mini zich trouwens 
helemaal thuis. Hij verspreidt namelijk functionele directe 
verlichting naar beneden toe en een sfeervol indirect licht naar 
boven.

Artemide Nur Mini groen vanaf € 369,71 

Deze mosterdkleurige variant van de FlowerPot 
van Verner Panton haalt de nazomer naar 
binnen. Dit zonnetje in huis past perfect bij het 
Indian Summer thema en zorgt het hele jaar door 
voor een warm interieur. Wil je je volledig laten 
gaan? Combineer de FlowerPot dan met andere 
accessoires in de kleuren van de nazomer. Denk 
bijvoorbeeld maar aan kussens, kaarshouders, 
fotolijstjes of vloerkleden.

&tradition FlowerPot VP1 Mosterd € 219,01

https://www.dmlights.be/artemide_nur_mini_gloss_soffitto_groen~12UO6
https://www.dmlights.be/foscarini_fields_1_parete_oranje~00JFP
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp1_mosterd~0SP84
https://www.dmlights.be/artemide_nur_gloss_mini_sospensione_led_groen~12UO0
https://www.dmlights.be/foscarini_fields_1_parete_oranje~00JFP
https://www.dmlights.be/foscarini_fields_parete_oranje~00JFU
https://www.dmlights.be/foscarini_fields_parete_oranje~00JFU
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp1_mosterd~0SP84


6 dmlights

Herfstige hanglampen
Fan van de prachtige herfstkleuren tijdens deze periode? Wij ook!  

Zorg voor een frisse wind in je interieur met deze herfstkleurige hanglampen.  

1 Design for the People Funk E27 Rood € 27,71. 2 Fontana Arte Pangen Sospensione Rood € 575,95. 3 Foscarini Chouchin Mini 1 
Oranje € 283,15. 4 Graypants Scraplight Ohio 24 Pendellamp Karton € 895,40. 5 Gubi Ronde Ø40cm Roestrood € 409,00. 6 LZF 
Raindrop SP ø180 Oranje € 397,50. 7 Muuto Grain ø21 LED Bruin € 135,00. 8 SLV Medo 40 Wijnrood € 227,85. 9 Marset Pleat 
Box 13 Bruin / goud € 526,34.
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https://www.dmlights.be/design_for_the_people_funk_e27_60w_rood~0AK70
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_rood~05KWS
https://www.dmlights.be/slv_medo_40_wijnrood~0E5HI
https://www.dmlights.be/gubi_ronde_o40cm_roestrood~16P3P
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_ohio_24_pendellamp_karton~06G0L
https://www.dmlights.be/lzf_raindrop_sp_o180_oranje~0AGV9
https://www.dmlights.be/marset_pleat_box_13_bruin___goud~063QS
https://www.dmlights.be/foscarini_chouchin_mini_1_oranje~13I6J
https://www.dmlights.be/muuto_grain_o21_led_bruin~173LW
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Buitenlampen met sensor
Laat het licht je verwelkomen als je thuis komt, of zet dieven in de spotlight. Buitenlampen met 

sensoren zijn niet alleen erg praktisch, maar zorgen ook voor meer veiligheid.  
Welke sensorlamp ga jij plaatsen?

1 Astro Messina Sensor Zwart textuur wandlamp € 274,62. 2 Massive Cambridge Zwart / goud patina wandlamp€ 37,44. 3 Nordlux 
Tin Maxi Wall 2 Sensor Zwart wandlamp € 76,36. 4 Osram Lampen 41108W Wit € 83,86. 5 Philips Decoflood IR Zwart schijnwerper 
€ 49,96. 6 Philips MyGarden Petronia Antraciet wandlamp € 62,41. 7 SLV Spoodi Sensor 11W Zwart schijnwerper € 56,67.  
8 Steinel L ST 055530 Antraciet wandlamp € 147,38. 9 Trio Pearl Antraciet wandlamp € 121,40

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/astro_messina_sensor_zwart_textuur~14EVA 
https://www.dmlights.be/massive_cambridge_ma_152584210_zwart___goud_patina~00NDC
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055530_antraciet~16WFM
https://www.dmlights.be/philips_decoflood_ir_zwart~17HAO
https://www.dmlights.be/foscarini_kurage_tavolo_wit~0TUAC
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_petronia_antraciet~1378L
https://www.dmlights.be/trio_pearl_tr_221169142_antraciet~0C1NJ
https://www.dmlights.be/nordlux_tin_maxi_wall_2_sensor_zwart~0ZOUH
https://www.dmlights.be/slv_spoodi_sensor_11w_zwart~16BTF
https://www.dmlights.be/osram_lampen_41108w_wit~0AXKD
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Design op kindermaat
Als je een kinderkamer gaat inrichten, wil je dat die er speels en vrolijk uitziet. Leuke kleuren, 

toffe decoratie en natuurlijk ook de juiste verlichting. Uiteraard kan je kiezen voor typische 
kinderlampen in de vorm van raketten, planeten of diertjes, zoals die uit de Philips MyKidsroom 

collectie, maar het kan ook anders. Waarom geen mooie designlamp kiezen? In de collectie van je 
favoriete merk zit vast ook een kleurrijk lampje dat beeldig zou staan in de kamer van je kleintje. 

Bekijk het als design op kindermaat.

‣

https://www.dmlights.be/seletti/jurassic
https://www.dmlights.be/seletti/jurassic
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KIDS ONLY!
Soms richten designers zich specifiek op kinderen. Bekende voorbeelden zijn de Panton Junior 
stoelen of de Eames Elephant krukjes. In de wereld van de verlichting is dit minder ingeburgerd, 

maar toch wisten we enkele lampjes te vinden die duidelijk ‘kids only’ zijn.

‣ ‣

KARTELL FL/Y KIDS

Ben je fan van de retrolook van de Kartell FL/Y? 
Dan ga je deze FL/Y Kids ongetwijfeld fantastisch 
vinden. Speciaal voor de kleinsten voorzag Kartell 
de transparante versie van de FL/Y van slapende 
wolkjes en roze luchtballonnen. Het resultaat: een 
prachtige designlamp voor kinderen en heerlijk zoete 
dromen.

Kartell Fl/y Kids € 277,00

KARTELL TOY

Het bekende beertje van Moschino is dankzij 
Kartell nu ook beschikbaar als tafellamp. 
Een schattig beertje dat tegelijk ook een 
fashion statement is, perfect voor de kleine 
designliefhebber. Wel duidelijk maken aan je ukje 
dat deze beer géén speelgoed is.

Kartell Toy € 219,00

SELETTI JURASSIC T-REX

Heb je een kleine man in huis, dan is de kans niet 
onbestaande dat die verzot is op dino’s. Deze 
stoere T-Rex van het Italiaanse merk Seletti mag 
dan ook niet ontbreken op z’n kamer. Vind je 
de T-Rex te angstaanjagend? Dan is de Seletti 
Jurassic Brontosaurus misschien meer je ding.

Seletti Jurassic vanaf € 189,00

https://www.dmlights.be/seletti/jurassic
https://www.dmlights.be/kartell/fl_y
https://www.dmlights.be/kartell_toy_tafel_bruin___wit~14QBC
https://www.dmlights.be/seletti/jurassic
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KLEUREN TROEF!
In je eigen slaapkamer hou je misschien van een sereen kleurenpalet, maar voor de kinderen mag 
het gerust een tikkeltje uitbundiger. Een lamp met een leuk kleurtje doet dan ook wonderen voor 

de inrichting van de kinderkamer.

LOUIS POULSEN CIRQUE

Het circus is in de stad! De Louis Poulsen 
Cirque hanglampen brengen de magische sfeer 
van de circustenten zo naar de kinderkamer. 
Een leuk ideetje: Combineer de verschillende 
kleurvarianten voor een extra uitbundig effect.

Louis Poulsen Cirque vanaf € 229,05

MARSET DIPPING LIGHT

Een tafellampje dat er uitziet als een lolly. Welk 
kind vindt dat nu niet leuk? Deze Dipping Lights 
zijn niet aangeraden voor kleine brokkenpiloten, 
want de gekleurde bol bestaat uit glas.

Marset Dipping Light vanaf € 260,15

SLAMP LIGHTNING ARCHIVES

Wil je echt een kleurrijke eyecatcher in de 
kinderkamer? Dan zijn de Slamp Lightning 
Archives staanlampen misschien wel een optie. 
Niet alle designs zijn even kindvriendelijk, maar 
de Bananas of L’Afrique passen wat ons betreft 
prima in een themakamer.

Slamp Lighting Archives vanaf € 598,94

https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/marset/dipping_light
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/marset/dipping_light
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/marset/dipping_light
https://www.dmlights.be/slamp_the_lightning_archives_extra_large_bananas~11823
https://www.dmlights.be/slamp_the_lightning_archives_extra_large_faena_art~1180Y
https://www.dmlights.be/slamp_the_lightning_archives_extra_large_l_afrique~1181I
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BEESTIG DESIGN
Misschien zijn de kinderen wel erg grote dierenliefhebbers. Dat treft, want het dierenrijk is een 

enorme bron van inspiratie voor vele designers. Het beste voorbeeld hiervan is Seletti. Naast de 
dino’s die we hierboven al aanhaalden vind je in hun collectie ook muizen, katten, apen, olifanten 

en vogels terug. Maar Seletti is lang niet het enige merk met beestige designs.

MOOOI RABBIT LAMP

Dit schattige konijntje van Moooi lijkt wel 
weggelopen uit één of ander gek sprookje. 
Nog niet gek genoeg voor jouw kroost? In 
dezelfde collectie is ook een levensgroot paard 
verkrijgbaar. Opgelet, naast de indrukwekkende 
afmetingen van de Horse Lamp is ook de prijs 
behoorlijk uit de kluiten gewassen.

Moooi Rabbit € 430,16

SLAMP LUÌ

Iets subieler, maar daarom niet minder leuk, zijn 
deze vogeltjes van Slamp. De Luì, wat Italiaans 
is voor Tjiftjaf, nestelt zich met veel plezier op de 
kinderkamer. Deze kleine flierefluiter is in drie 
kleuren verkrijgbaar en voelt zich thuis in zowel 
jongens- als meisjeskamers.

Slamp Luì € 165,52

INGO MAURER LUCELLINO

Een onvervalste designklassieker die ook leuk 
staat in de kinderkamer, zo zijn er niet veel. 
Toch is dat exact wat deze gevleugelde lamp 
van Ingo Maurer is. Leuk detail: de vleugeltjes 
van de Lucellino worden gemaakt van echte 
ganzenveren.

Ingo Maurer Lucellino vanaf € 219,62

https://www.dmlights.be/slamp_lui_sl_lui78sos0000b_blauw~0RS3D
https://www.dmlights.be/slamp_lui_sl_lui78sos0000of_goud~0RS3H
https://www.dmlights.be/slamp_lui_sl_lui78sos0000h_paars~0RS3F
https://www.dmlights.be/moooi_rabbit_lamp_mo_s_00001_zwart~16JHT
https://www.dmlights.be/ingo_maurer/lucellino
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Buitenverlichting met sensoren
Nu de dagen alsmaar korter worden en de nachten steeds langer, heb je meer en meer nood aan 
verlichting buiten. Niet enkel voor de sfeer en de gezelligheid, maar ook voor de veiligheid. Met 

sensoren hoef je je geen zorgen meer te maken over je buitenverlichting.  
We gidsen je graag door de verschillende mogelijkheden.

SCHEMERSENSOREN

Als je je buitenverlichting heel de avond en nacht 
wilt laten branden, raden we schemersensoren 
aan. Deze sensoren meten hoe licht het buiten is. 
Wanneer je de schemersensor connecteert met 
je buitenverlichting, vervangt hij de traditionele 
lichtschakelaar. Je buitenverlichting zal 
automatisch inschakelen als het buiten te donker 
wordt. Bij de meeste sensoren kan je zelf de 
lichtgrens bepalen. Op die manier zullen je tuin 

en gevel heel de avond en nacht prachtig verlicht 
worden.

AFZONDERLIJKE 
BEWEGINGSSENSOREN

Bewegingssensoren gaan nog een stapje verder 
dan schemersensoren. Het moet niet alleen 
donker zijn buiten, de sensor moet ook beweging 
detecteren. Erg handig wanneer je enkel licht 
nodig hebt wanneer je bijvoorbeeld net thuis komt 

1

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_petronia_antraciet~1378L
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met je handen vol boodschappen of om inbrekers 
af te schrikken. De sensoren zijn tegenwoordig 
zo gemaakt dat ze enkel personen detecteren. 
Huisdieren zullen genegeerd worden, waardoor je 
buitenverlichting enkel zal branden wanneer het 
nodig is.

GEÏNTEGREERDE 
BEWEGINGSSENSOREN

Heb je geen zin om een aparte bewegingssensor 
te gebruiken? Er bestaan ook buitenlampen 
met een geïntegreerde bewegingssensor. 
Die doen net hetzelfde als een gewone 
bewegingssensor, maar hebben als voordeel dat 
je geen afzonderlijke sensor hoeft te installeren. 
In dit geval kan je uiteraard enkel kiezen uit de 
beschikbare buitenlampen met sensor. Maar 
wees gerust: bij dmlights heb je de keuze uit meer 
dan 100 mogelijkheden. Neem dus snel eens een 
kijkje in onze webshop!  

Aandachtspunten bij het gebruik van 
bewegingssensoren:

• Denk goed na over de plaatsing van de 
sensor. Want een slechte positionering zorgt 
voor frustraties.

• De meeste sensoren hebben een detectie-
afstand van ongeveer 8 meter. Maar er zijn 
ook modellen die dubbel zo ver kijken.

• Daarnaast varieert de openingshoek. 
Sommige sensoren pikken in 360° beweging 
op, andere slechts 120°. Kies de juiste 
openingshoek voor jouw toepassing.

• Vergeet niet om de lichtgevoeligheid en 
tijd in te stellen. Dit bepaalt wanneer de lamp 
aangaat en hoe lang ze brandt. 

• Door het lage energieverbruik van ledlampen 
is een simpele timer een goed alternatief.

2 3

4 5

1 Philips MyGarden Petronia Antraciet € 62,41. 2 Steinel GL ST 055479 Antraciet € 168,55. 3 
Steinel bewegingsmelders vanaf € 24,56. 4 Philips Hue Sensors Outdoor Sensor Zwart € 49,95.  
5 Steinel Nightmatic ST 550318 Zwart € 24,56.

https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17
https://www.dmlights.be/steinel_nightmatic_st_550318_zwart~16WGC
https://www.dmlights.be/installatiemateriaal/bewegingsmelders?brand=steinel
https://www.dmlights.be/steinel_gl_st_055479_antraciet~16WFQ
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Digitaal. Gekoppeld. Intelligent.
Wandarmatuur - Cubo LED iHF L 830 - L 835 - L 840

De Steinel wandlampen waarderen  elke gevel 
op. Het zijn ware sieraden. En sterke staaltjes 
techniek. De digitale buitenlampen voldoen 
niet alleen aan de hoogste ontwerpeisen. Ze 
overtuigen ook door hun innerlijke waarden. 
Bijvoorbeeld door de onzichtbare 160° iHF  
sensor, die met 5 m reikwijdte uitsluitend 
afgestemd is op menselijke bewegingspatronen 
. Alle andere bewegingen - zoals die van katten 
of bladeren - worden professioneel genegeerd. 
De wandlampen schitteren met warm wit licht 
(3000 K) en zijn in drie designvarianten met 
verschillende lichtbeelden verkrijgbaar. Met 
comfortabele nachtverlichtingsfunctie (10 tot 
50 %), elegante soft-lightstartfunctie en 4 uur 
permanente verlichting.

1 Steinel wandarmatuur L 840 antraciet.€ 147,38. 2 Steinel wandarmatuur L 840 zilver. € 147,38. 3 Steinel wandarmatuur L 830 
LED antraciet € 147,38. 4 Steinel wandarmatuur L 830 LED zilver € € 147,38. 5 Steinel wandarmatuur L 835 LED antraciet € € 
147,38. 6 Steinel wandarmatuur L 835 LED zilver € € 147,38.

1

3

5

2

4

6

https://www.dmlights.be/steinel
https://www.dmlights.be/steinel_l_840_led_antraciet~16WFM
https://www.dmlights.be/steinel_l_840_led_zilver~16WFO
https://www.dmlights.be/steinel_l_830_led_antraciet~16WFE
https://www.dmlights.be/steinel_l_830_led_zilver~16WFG
https://www.dmlights.be/steinel_l_835_led_antraciet~16WFI
https://www.dmlights.be/steinel_l_835_led_zilver~16WFK
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Staande sensorlamp - GL 80 CUBO LED iHF buitenlamp

Grootse verlichting voor tuin e.d. De ideale 
staande sensorlamp voor rond het huis. Als losse 
lamp of in een netwerk van lampen langs opritten.

Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen 
en te koppelen. 63,25 cm hoge standvoet van 
duurzaam aluminium, antraciet of zilverkleurig. 
Lampbehuizing van UV-bestendige kunststof. 
Verdekte iHF-sensor (160°)  met  een  reikwijdte 
tot 5 m. Met soft-lightstartfunctie, nachtverlichting 
(10-50%) en permanente verlichting (3000 K).

Draadloze verbinding en  
volledig instelbaar d.m.v.  
Bluetooth technologie.

1 Steinel staande sensorlamp GL 80 055486 zilver € 168,55. 2 Steinel staande sensorlamp GL 80 055479 antraciet € 168,55

1

2

https://www.dmlights.be/steinel
https://www.dmlights.be/steinel_gl_80_led_zilver~16WFS
https://www.dmlights.be/steinel_gl_80_led_antraciet~16WFQ


16 dmlights

Hoe je keuken optimaal 
verlichten?

De keuken vinden we, op de woonkamer na, de belangrijkste kamer in onze woning.  
We spenderen er wekelijks dan ook heel wat uurtjes met koken, tafelen en gezellig bijkletsen.  

In zo’n multifunctionele plaats speelt de verlichting een cruciale rol.

BASISVERLICHTING
Alles start met de basisverlichting of algemene 
verlichting. Hiermee verlicht je de volledige ruimte 
gelijkmatig, zodat je een duidelijk overzicht over de 
keuken hebt. Dit is ook het licht dat je inschakelt 
wanneer je slechts even in de keuken hoeft te 
zijn. De basisverlichting plaats je best centraal 
in de keuken. Vaak worden hier inbouwspots, 
opbouwspots of een meer traditionele plafonnière 
gekozen.

Onze aanraders:

Marset Plaff-on 
zwart € 234,74

Philips Linea
wit € 23,38

Wever & Ducre Deep 
zwart € 94,32

SLV Glenos 
zwart € 267,58

Philips MyLiving Box
zwart € 78,02 

Absinthe Clickfit Solo 
Wit € 20,34

WERKVERLICHTING
In een keuken heb je absoluut nood aan 
werkverlichting of taakverlichting. Hiermee 
voorkom je schaduwvorming op je werkplek. 
Werkverlichting plaats je voornamelijk boven het 
aanrecht en het kookvuur. Een typische vorm 
hiervan is onderbouwverlichting. Dit is verlichting 
die onder de hangkastjes wordt geplaatst. 
Hiermee kan je vele kanten uit, denk maar aan 
inbouwspotjes, een opbouwarmatuur of ledstrips. 
Heb je geen hangkasten boven je aanrecht? Ook 
aan het plafond kan je makkelijk taakverlichting 
monteren. Let wel op dat je voor werkverlichting 
steeds kiest voor koeler wit licht. Dit bevordert de 
concentratie en focus.

Onze aanraders:

https://www.dmlights.be/marset_plaff_on_33_zwart~063ME
https://www.dmlights.be/absinthe_clickfit_solo_smooth_adj_wit~0DET1
https://www.dmlights.be/philips_myliving_box_zwart~11UW7
https://www.dmlights.be/wever___ducre_deep_adjust_1_0_led_wire_springs_zwart~14CTP
https://www.dmlights.be/philips_linea_ma_850883116_wit~0CFC1
https://www.dmlights.be/slv_glenos_1m_mat_zwart~16IGX
https://www.dmlights.be/modular_lighting_rektor_2x_led_1_10v_pushdim_gi_wit_structuur___chroom~1220R
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SFEERVERLICHTING
Naast koken wordt de keuken meer en meer 
gebruikt als leefruimte. Het is een plaats waar je na 
een drukke dag kan bijpraten met het hele gezin. 
Daarom raden we aan om ook sfeerverlichting 
te voorzien in je keuken. Enkele decoratieve 
hanglampen boven de tafel of het keukeneiland 
zijn een ware troef. Of voorzie indirecte verlichting 
voor een aangename sfeer in de keuken. Extra 
pluspunt is het wanneer de lamp ook nog eens 
gedimd kan worden.

Onze aanraders:

NATUURLIJKE VERLICHTING
Naast het kunstmatig licht is het ook belangrijk om 
voldoende natuurlijk licht te voorzien. Grote ramen 
zorgen ervoor dat het zonlicht makkelijk naar 
binnen kan. Hierbij is de kleur van je muren van 
cruciaal belang. Als je donkere muren in je keuken 
hebt, zullen deze het licht absorberen. Lichte 
muren zorgen ervoor dat het licht weerkaatst in 
de ruimte. Hierdoor zal de keuken ook veel groter 
lijken.

Heb je nog vragen bij keukenverlichting? 
Twijfel dan niet om onze verlichtingsexperts te 
contacteren via https://www.dmlights.com/nl/help. 

Tom Dixon Beat Fat
zwart € 413,84

Flos Skygarden S2 
bruin € 2383,73

Flos Moni Soffitto 2  
€ 263,54

https://www.dmlights.com/nl/help
https://www.dmlights.be/tom_dixon_beat_fat_zwart___messing~04XO1
https://www.dmlights.be/flos_moni_soffitto_2_wit~00IPV
https://www.dmlights.be/flos_skygarden_s2_sospensione_bruin~019O5
https://www.dmlights.be/tom_dixon_beat_fat_wit___messing~04XO2
https://www.dmlights.be/flos_skygarden_s2_sospensione_bruin~019O5
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Philips Hue
Nu ook met bluetooth technologie

Philips Hue is de onbetwiste marktleider voor slimme verlichting. Toch rusten ze bij Signify (het 
vroegere Philips Lighting) niet op hun lauweren. Steeds opnieuw zoeken ze naar nieuwe manieren 

om hun slimme lampen eenvoudiger en toegankelijker te maken voor het grote publiek.

SLIMME VERLICHTING WAS NOG 
NOOIT ZO EENVOUDIG
De meest recente stap in dit proces is het 
toevoegen van bluetooth aan een nieuwe reeks 
Hue lampen, armaturen en accessoires. Met de 
toevoeging van bluetooth technologie hebben 
Hue gebruikers niet langer een bridge nodig om 
te connecteren met hun lampen. Dit maakt de 
installatie nóg eenvoudiger. Gewoon een Philips 

Hue Bluetooth lamp indraaien, verbinden met de 
nieuwe Philips Hue Bluetooth app en je bent klaar 
om te beginnen.

Je lampen bedienen zonder bridge kon voorheen 
enkel met behulp van de Hue Dimmer Switch. 
Deze afstandsbediening geeft je de mogelijkheid 
om te dimmen, te doven en te wisselen tussen 
vier populaire lichtrecepten. Met de nieuwe 
Philips Hue Bluetooth lampen kan je zonder 

https://www.dmlights.be/philips_hue
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bridge genieten van nog veel meer van de 
mogelijkheden die Hue te bieden heeft. Kies uit 16 
miljoen kleuren of 50.000 wittinten, creëer scènes  
en bedien je verlichting met je stem via Alexa of 
Google Assistent. 

BEDIEN TOT 10 LAMPEN TEGELIJK
Met de Philips Hue Bluetooth app bedien je tot wel 
10 lampen tegelijkertijd. Deze kan je met behulp 
van scènes indelen op basis van de ruimte waarin 
ze zich bevinden. Zo kan je een scène ‘Eetkamer’ 
creëren met daarin alleen de lampen die zich in je 
eetkamer bevinden. Op die manier kan je op een 
snelle manier de lampen in een bepaalde kamer 
bedienen. 

Als je alle lampen tegelijkertijd wilt bedienen 
moeten deze wel allemaal binnen bereik zijn. 
Binnenshuis is de reikwijdte van bluetooth beperkt 
tot ongeveer een tiental meter. De Philips Hue 
Bluetooth technologie is dan ook vooral gericht op 
bediening binnen één en dezelfde ruimte, zoals 
de leefruimte van je woning. 

UITBREIDEN MET HUE BRIDGE
Je kan bij wijze van spreken “instappen” in de 
wondere wereld van Philips Hue met één enkele 
bluetooth lamp. Achteraf kan je je Hue systeem 
eenvoudig uitbreiden met meerdere lampen. 
Het is zelfs mogelijk om je nieuwe lampen te 
connecteren met een Hue Bridge. Waarom zou 
je dat doen? Omdat de bridge je toegang geeft 
tot het volledige Philips Hue ecosysteem, met 
onder meer de bediening buitenshuis, Philips Hue 
Entertainment en compatibiliteit met apps van 
derden.

Wie dus alle opties van Philips Hue wil gebruiken 
heeft nog steeds een bridge nodig. We zijn er 
echter zeker van dat lang niet alle Hue gebruikers 
álle functies gebruiken die het systeem biedt. Dat 
maakt van deze Philips Hue Bluetooth lampen 
een fijne tussenoplossing.

https://www.dmlights.be/philips_hue
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70 jaar
Philippe Starck

Hiep hiep hoera!

Designer Philippe Starck viert dit jaar zijn 70ste verjaardag, hoera!  
Het uitgelezen moment om even terug te blikken op zijn glansrijke carrière.

JONGE JAREN
Philippe Starck werd geboren op 18 januari 1949 
in de Franse hoofdstad Parijs. Zijn vader, een 
bekende vliegtuigingenieur, gaf hem tijdens zijn 
jeugd een belangrijke levensles mee: elke creatie 
dient tot in het kleinste detail geperfectioneerd te 
worden, om zo tot het gewenste eindresultaat te 
komen. Deze visie zien we tot op vandaag terug in 
alle designs van Philippe Starck. 

Na zijn studies als productdesigner en 
interieurarchitect zette Starck zijn eerste 
stappen in de designwereld. Hij creëerde in zijn 
beginjaren onder meer opblaasbare meubels, 
zoals barkrukken en sofa’s. In de jaren 70 richtte 
hij bovendien zijn eerste ontwerpstudio op, Starck 
Product, die de start betekende van heel wat 
succesvolle samenwerkingen met designmerken 
zoals Driade, Vitra en Kartell. 

CREATIEVE VISIE
De filosofie achter Starcks creaties is steeds 
hetzelfde, namelijk de verbetering van het leven 
van zoveel mogelijk mensen. Dat probeert 
hij te bereiken door te mikken op emotie en 
in elk ontwerp de essentie van het object te 
benadrukken.

Het uiteindelijke doel van de creaties mag dan wel 
steeds hetzelfde zijn, dat wilt niet zeggen dat de 
aard van zijn ontwerpen dat ook is. Philippe Starck 
is werkelijk een manusje-van-alles, hij beperkt 
zich niet tot één bepaalde designdiscipline. In 
zijn rijke carrière passeerde dan ook zowat alles 
de tekentafel, van keukengerei over meubilair tot 
superjachten. Ondertussen staat de teller op meer 
dan tienduizend creaties, een duizelingwekkend 
aantal.
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VERLICHTINGSWERELD
Ook in de verlichtingswereld is Philippe Starck 
al jarenlang actief. Met name met het Italiaanse 
merk Flos heeft hij een zeer goede relatie. In 
1985 maakte Starck kennis met Sergio Gandini, 
die destijds aan het roer stond van Flos. Niet lang 
daarna werd tafellamp Arà aan het grote publiek 
voorgesteld, een hoornvormig design van Starck 
dat door Flos geproduceerd werd. 

Die eerste creatie was het begin van een 
langdurige samenwerking die heel wat iconische 
lampen heeft opgeleverd, waarvan Miss Sissi, 
Miss K en Bon Jour er slechts een handvol zijn. 
Dat lijstje zou trouwens nog wel wat kunnen 
uitbreiden, want Starck denkt voorlopig niet aan 
stoppen. Wij zijn alvast benieuwd wat hij in de 
toekomst nog voor ons in petto heeft.

1 Flos Miss Sissi tafellamp Violet € 89,31. 2 Flos Bon Jour 
tafellamp koper vanaf € 465,00, Flos Bon Jour lampenkap 
weefsel € 81,68. 3 Flos Miss K tafellamp zilver € 259,18. 
4 Flos Table Gun tafellamp goud € 1937,27. 5 Flos Romeo 
Moon S2 Glas € 442,13.

1 2

3 4

5

https://www.dmlights.be/flos/bon_jour
https://www.dmlights.be/flos/miss_sissi
https://www.dmlights.be/flos_miss_k_t_zilver~00IU9
https://www.dmlights.be/flos_guns_f2954000_goud~067CO
https://www.dmlights.be/flos_romeo_moon_s2_glas~1AYTN
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3
Onze webshop heeft in die 15 jaar tijd 
3 verschillende versies gekend. 
Blijven vernieuwen is de boodschap.

2
dmlights heeft behalve een Belgische 
vestiging ook 2 buitenlandse afdelingen, 
namelijk in China en Israël

9,1
Klanttevredenheid is ons grootste doel. 
Met een score van 9,1/10 mogen we best 
zeggen dat we daarin slagen.

40
15 jaar dmlights, maar al 40 jaar ervaring 
dankzij onze fysieke winkel Elektriciteit 
Paul De Meutter.

36
Met jong en oud gaan we voor een betere 
shopervaring. Ons geweldig team is 
gemiddeld 36 jaar jong.

108
Met 108 fantastische werknemers zorgen 
we voor jouw ideale verlichting.

230
Van Afghanistan tot Zwitserland, onze 
klanten komen vanuit 230 verschillende 
landen.

22 000
Een magazijnier zet op een gemiddelde 
werkdag 22 000 stappen om jouw pakket-
je veilig te versturen.

50 000
Koffie is ook bij dmlights een favoriet 
drankje. Tijdens de werkuren worden er 
meer dan 50 000 kopjes per jaar van 
gedronken.

450
Gemiddeld worden er 450 e-mails per 
werkdag verstuurd naar onze klanten.

8000
We hebben 8000m² magazijnruimte tot 
onze beschikking. Zo garanderen we 
steeds een grote voorraad.

16 500
Op Facebook hebben we meer dan 
16 500 volgers. Ben jij de volgende?

60 000
Er gingen vorig jaar 60 000 pakketjes de 
deur uit.

109 000
We hebben een ruime keuze, heel ruim. 
Er staan bij dmlights meer dan 109 000 
producten online.

3 000 000
Maar liefst 3 miljoen gebruikers vonden 
vorig jaar hun weg naar dmlights.

A tot Z

Hoera, wij zijn jarig!
dmlights wordt 15 jaar en dat vieren we! Met deze 15 straffe cijfers over dmlights geven we je een 

unieke blik achter de schermen van onze firma.
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Blijf op de hoogte!
Nieuwigheden, promoties, inspiratie 
en ander nieuws. Je ontdekt het hier.

ONTDEK ALLE ACTIES EN 
NIEUWIGHEDEN ALS EERSTE

www.facebook.com/dmlights.be 
www.facebook.com/dmlights.nl

DE LAATSTE NIEUWTJES 
RECHTSTREEKS IN JE MAILBOX

www.dmlights.be/nieuwsbrief 
www.dmlights.nl/nieuwsbrief

ONTDEK DE MOOISTE 
INTERIEUR INSPIRATIE

www.instagram.com/dmlights_official

HET INTERESSANTSTE NIEUWS 
UIT DE VERLICHTINGSWERELD

www.dmlights.be/blog 
www.dmlights.nl/blog

dmlights
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