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Cover Marset Santorini Mosterd pendellamp € 245,63. Pagina 2 Flos Gaku WIRELESS EU/US/GB/SA Zwart staanlamp € 339,77

https://www.dmlights.be/flos_gaku_wireless_eu_us_gb_sa_wit~16HTM
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1 Design House Stockholm Mañana Grafiet € 303,91. 2 Foscarini Twiggy Vloer Karmijnrood € 2207,43. 3 Foscarini Kurage Tavolo 
Wit tafellamp € 579,37. 4 Deltalight Carree X LED S1 Wit inbouwspot € 134,67
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https://www.dmlights.be/foscarini_kurage_tavolo_wit~0TUAC
https://www.dmlights.be/foscarini_twiggy_vloer_karmijnrood~1431T
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_manana_ds_1627_1100_grafiet~0TUC3
https://www.dmlights.be/delta_light_carree_ii_hi_s1_wit~08WGN
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As seen on Instagram: 
de hipste interieurtrends

Op zoek naar wat inspiratie voor je interieur? Heb je er al aan gedacht om een kijkje te nemen op 
Instagram? Dit populaire sociale medium weerspiegelt immers perfect de interieurtrends van dit 

moment. We lijsten hiernaast onze favoriete hashtags van dit seizoen op.

Ben jij geïnteresseerd in de laatste interieurtrends? 
Volg ons dan op www.instagram.com/dmlights_official en blijf altijd op de hoogte

https://www.dmlights.be/graypants/scraplight
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#earthyinteriors
Warme aardetinten zijn terug van weggeweest. Dit 
natuurlijke kleurenpalet met voornamelijk bruine en groene 
kleuren past perfect bij de milieubewuste, energiezuinige 
levensstijl die we vorig jaar zagen opleven. Wil je deze 
trend toepassen in je interieur? Kies dan voor neutrale 
tinten of warme kleuren zoals terracotta, diepblauw of 
warmgroen. 

Onze verlichtingstip: Lampen in één van de hierboven 
vermelde trendkleuren en verlichting in natuurlijke 
materialen scoren erg goed.

#statementceilings
Het is tijd voor een likje verf! Opvallend gekleurde plafonds 
zijn immers populairder dan ooit. Het is dan ook de 
perfecte manier om je ruimte net dat beetje unieker te 
maken. Bij hoge plafonds zorgt een donkere kleur voor 
een bijzonder mooi effect. Heb je een laag plafond, dan 
kies je beter voor een lichtere tint om de ruimte optisch 
groter te maken. Hou je toch meer van wit? Probeer dan 
eens te spelen met prints of textuur.  

Onze verlichtingstip: Een oversized hanglamp biedt 
het perfecte tegengewicht voor je opvallend gekleurde 
plafond. De nodige inspiratie vind je in dit magazine op 
pagina 30.

wonenmetlef timbertrailshomes

1 Muuto Unfold Pendel Terracotta hanglamp € 173,33. 
2 &tradition FlowerPot VP3 Zwartblauw tafellamp € 290,40

3 Slamp Clizia Mama Non Mama pendellamp € 595,69
4 Artemide Nur Acoustic Donkergrijs pendellamp € 1980,42
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420 vind-ik-leuks 1223 vind-ik-leuks

https://www.instagram.com/wonenmetlef.nl/
https://www.instagram.com/timbertrailshomes/
https://www.dmlights.be/artemide_nur_led_sospensione_antracietgrijs~0AEEA
https://www.dmlights.be/muuto_unfold_pendel_terracotta~171OL
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_cli78sos0003px_pixel~162HD
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_zwartblauw~0SP8K
https://www.instagram.com/wonenmetlef.nl/
https://www.instagram.com/timbertrailshomes/
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#goldaccents
Metaalkleuren zijn al enkele jaren een hoogvlieger in huis, 
en dat is in 2019 niet anders. Vooral gouden accenten 
doen het erg goed, omdat ze een vleugje luxe in je 
interieur brengen én eenvoudig te combineren zijn. Een 
kleine tip: zoek de juiste balans, want te veel goud in huis 
kan dat luxueuze effect zomaar tenietdoen. 

Onze verlichtingstip: Een tafellamp of staanlamp met 
gouden elementen past volledig binnen deze trend en is 
ook subtiel genoeg om de ruimte niet te overheersen.

#linearlighting
Lineaire verlichting, dat is de perfecte mix van trendy en 
tijdloos. Een minimalistische interieurstijl is dit seizoen 
bijzonder geliefd en eenvoudige, rechtlijnige verlichting 
past volledig in dat plaatje. Toch is dit type van verlichting 
ook veelzijdig genoeg om deze trend te overleven: door 
zijn stijlvolle, tijdloze uiterlijk past het namelijk binnen heel 
wat interieurstijlen.   

Onze verlichtingstip: Grote ruimtes verlichten met 
meerdere verticale armaturen kan een verzwarend effect 
creëren. Om het open gevoel van de ruimte te behouden, 
kies je daarom best voor lineaire verlichting over de 
volledige breedte van de kamer. 

dmlightsjojadasdiary dmlights_official

1 Flos Copycat table Goud € 527,06 
2 Design House Stockholm Work Goud € 181,46

3 Luceplan Compendium D81B Messing pendellamp € 511,85 
4 SLV Vincelli D Licht bamboe pendellamp € 337,96

1

3

4

2

763 vind-ik-leuks 310 vind-ik-leuks

https://www.instagram.com/jojadasdiary/
https://www.instagram.com/dmlights_official/
https://www.instagram.com/dmlights_official/
https://www.dmlights.be/flos_copycat_table_goud~0C3NN
https://www.dmlights.be/luceplan_compendium_d81b_aluminium~14T91
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_work_ds_1679_8800_goud~0TUC9
https://www.dmlights.be/slv_vincelli_d_licht_bamboe~11FXV
https://www.instagram.com/jojadasdiary/
https://www.instagram.com/dmlights_official/
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Verlicht je
buitenomgeving 
slimmer
Creëer thuis een veiliger gevoel en een stijlvolle sfeer met 
Philips Hue slimme verlichting. Zorg voor een helder verlichte 
buitenruimte met geautomatiseerde timers en routines. 
Handig voor als je thuiskomt en veilig wanneer je er 
(even) niet bent.

www.dmlights.com/philips-hue-outdoor

Philips Hue
Welcome Floodlight

Philips Hue
Fuzo

Philips Hue
Impress

https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/slimme-buitenverlichting?brand=philips-hue
https://www.dmlights.be/philips_hue_welcome_outdoor_wandlamp_zwart~16Q0R
https://www.dmlights.be/philips_hue_fuzo_outdoor_wandlamp_zwart~16Q1R
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Het WWW van terras- en padverlichting
De perfecte balans tussen veilig en gezellig

Het aanbreken van de lente is voor vele mensen 
het startschot om de tuin onder handen te nemen, 
zodat hij klaar is wanneer de echt warme dagen 
aanbreken. Meteen ook het uitgelezen moment 
om je buitenverlichting eens op punt te zetten. In 
dit artikel gaan we even wat dieper in op terras- 
en padverlichting, zeg maar de wegwijzertjes in je 
‘exterieur’. Hoe en waar plaats je ze best, welke 
mogelijkheden zijn er en hoe vind je nu de perfecte 
balans tussen veiligheid en gezelligheid? Aan de 
hand van ons WWW (Wat – Waar – Waarom) 
helpen we je alvast een eind op weg.

WAT?
Wat is terras- en padverlichting? Wel, eigenlijk 
kan je van alles als terras- of padverlichting 
gebruiken, maar in dit artikel beperken we ons tot 
de verlichting die zich in of op de grond bevindt. 
Grondspots, tuinpaaltjes, prikspots, lantaarnpalen 
en zelfs staande lampen kunnen je terras of pad 
van licht voorzien. Je moet enkel rekening houden 

met de waterdichtheid van je armaturen. 

Met het weer in België en Nederland kan je ervan 
uitgaan dat je buitenverlichting op tijd en stond 
een flinke bui over zich heen gaat krijgen. Hierop 
moeten je buitenlampen voorzien zijn. Om na te 
gaan of verlichting al dan niet bestand is tegen 
wisselende weersomstandigheden, kan je afgaan 
op de IP-waarde van een armatuur. Hierbij is 
vooral het tweede cijfer van belang. Dit geeft 
namelijk aan in welke mate een verlichtingstoestel 
beschermd is tegen water en vocht. In praktijk 
komt het erop neer dat je voor buiten best altijd 
minimaal IP44 gebruikt.

Dit is vooral van belang wanneer je grondspots 
of staanlampen voor buiten gaat kiezen. Voor 
andere vormen van terras- of padverlichting, 
zoals tuinpalen of prikspots, is dit minder van tel, 
aangezien deze altijd voor buitengebruik bedoeld 
zijn. 

1 Philips MyGarden Moss Roestvrij staal grondspots € 37,44.

1

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_moss_roestvrij_staal~0C365
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WAAR EN WAAROM?
Voor de ideale plaatsing van je pad- en 
terraslampen moet je de verschillende functies 
in het achterhoofd houden. Deze zijn, naast 
verlichting op zich, vooral veiligheid en sfeer.

 ◆ Veiligheid
Een van de voornaamste redenen voor het plaatsen 
van terras- of padverlichting is het afbakenen van 
de bewandelbare oppervlakte. Je wil in het donker 
natuurlijk niet van je terras donderen of tussen de 
vissen in je siervijvertje terechtkomen. 

Het is dus belangrijk om zowel je tuinpad als je 
terras mooi te ‘omranden’. Idealiter plaats je je 
lichtjes dus kort bij de rand van je terras of vlak 
naast het tuinpad. Zo weet je altijd perfect tot waar 
je veilig kan wandelen.

Plaats je lichtpunten ook dicht genoeg bij elkaar, 
zo creëer je een mooie looplijn die duidelijk de 
vorm van het terras of de te volgen weg op het 
pad aangeeft. Zet je liever je lampjes wat verder 
uit mekaar, zorg er dan wel voor dat je duidelijk 
kronkels in je pad en dergelijke uitlicht.

 ◆ Sfeer
Vooral bij terrasverlichting speelt de plaatsing ook 
een grote rol voor de sfeer. Omhoog schijnende 
terraslampen, zoals grondspots, kunnen omwille 

van verblinding erg hinderlijk zijn. Zorg er dus 
voor dat je ze ver genoeg weg houdt van de 
zitplaatsen op je terras. Om dezelfde reden plaats 
je ‘uplighters’ ook best aan de rand van je tuinpad 
en niet in het midden ervan.

Wat ook storend kan zijn is een teveel aan licht. 
Een zonnebril hoort bij de zomer, maar ’s avonds 
zou je hem niet nodig mogen hebben. Tenzij het 
is om een boom ofzo te verlichten, opteer je dus 
best voor lampjes met een lagere lichtopbrengst. 
Ze zijn even goed zichtbaar in het duister en je zal 
ze als minder hinderlijk ervaren.

Opgelet: Op plaatsen waar zich een niveauverschil 
voordoet voorzie je best wel voldoende licht. Hier 
is het uiteraard belangrijk dat je het hoogteverschil 
duidelijk ziet.

NOG EVEN OP EEN RIJTJE
• Let bij de keuze van terras- of tuinverlichting op  
de IP-waarde van je lampen.

• Plaats ze aan de rand van het terras of je tuinpad            
om de bewandelbare oppervlakte af te bakenen.

• Kies voor lagere lichtopbrengst voor een 
optimaal sfeerlicht, tenzij op plaatsen waar zich 
niveauverschillen voordoen.

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_moss_roestvrij_staal~0C365


10 dmlights

Nieuw bij Absinthe:  
Kuni en Gome

Sneeuw en ijs hebben plaats gemaakt voor fluitende vogels en groene blaadjes. Dat kan maar één 
ding betekenen, het tuinseizoen is begonnen. Om dat extra in de verf te zetten, introduceren we 

met Absinthe twee nieuwe collecties tuinverlichting: Kuni en Gome.

KUNI, VOOR JOU
Voor de namen van onze Absinthe collecties 
vallen we vaak terug op woorden uit het Swahili. 
Eigenlijk zijn we eerder per ongeluk op deze taal 
gestoten, maar ondertussen is het toch al een 
vijftal jaar min of meer traditie om ons ‘Swahiliaans’ 
woordenboek te raadplegen bij de benaming van 
een nieuwe reeks.

Kuni betekent ‘Voor jou’. Die naam kozen we 
vooral omwille van de twee tafellampen uit deze 
collectie. De draagbare lantaarns kan je dankzij 
de oplaadbare batterij overal mee naartoe nemen. 
Met hun fraaie houten handvat lijken ze speciaal 
gemaakt om te overhandigen. “Alsjeblieft, voor jou”. 

In combinatie met de bijpassende wandlampen zijn 
deze Kuni’s een echte sfeermaker op elk terras.

Het indirecte licht dat van een klein ledpaneel 
bovenin de lamp weerkaatst op de bodem zorgt 
voor een mooi optisch effect. Bij de tafelmodellen 
kan je het licht dimmen in drie standen. Zo kan 
je het licht makkelijk aanpassen aan het moment. 
Iets meer licht tijdens het eten en een wat intiemer 
gedimd licht erna. Een avond op je terras was nog 
nooit zo gezellig.

GOME, EEN VLEUGJE HOUT
Ook Gome is een woord dat we leenden uit het 
Swahili. Daar betekent het schors. Zoals een 

1

https://www.dmlights.be/absinthe_kuni_l_antraciet~16K1N
https://www.dmlights.be/absinthe_gome_wall_antraciet___hout~16K1H
https://www.dmlights.be/absinthe
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boom bekleed is met een laagje schors, zijn ook  
de Gome modellen bekleed met een laagje hout. 
Het geeft de collectie een eigentijdse natuurlijke 
look.

In de collectie vinden we tuinpalen en wandlampen. 
De tuinpalen gaan met hun houten accent helemaal 
op in hun omgeving, terwijl de wandlampen net 
mooi contrasteren tegen een stenen gevel en voor 
een speels element zorgen.

De Gome armaturen maken net als de Kuni’s 
gebruik van een indirecte lichtinval. Bij de Gomes 
valt het licht naar beneden langs de houten inleg. 
Zo lijkt het alsof het hout zelf oplicht, wat voor een 
erg warme uitstraling zorgt.

MEER ONTDEKKEN OP DE 
WEBSITE
Wil je meer weten over de Absinthe Kuni en 
Gome? Voor volledige technische details en meer 
sfeerbeelden kan je terecht op onze website. 
Vanaf eind maart zijn alle modellen beschikbaar.

1 Absinthe Kuni L zwart tafellamp € 119,97. 2 Absinthe Gome 
wandlamp € 79,98. 3 Absinthe Gome Staanlamp € 169,98.  
4 Absinthe Kuni wandlamp € 99,98  

2

4

https://www.dmlights.be/absinthe_gome_wall_antraciet___hout~16K1H
https://www.dmlights.be/absinthe_gome__450mm_antraciet___hout~16K1J
https://www.dmlights.be/absinthe_kuni_wall_antraciet~16K1V
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https://www.dmlights.be/absinthe_kuni_l_antraciet~16K1N
https://www.dmlights.be/absinthe_kuni_wall_antraciet~16K1V
https://www.dmlights.be/absinthe_kuni_f_wit___hout~16K1T
https://www.dmlights.be/absinthe_gome_wall_antraciet___hout~16K1H
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Haal de natuur in huis
Wij selecteerden voor jou de mooiste lampen van natuurlijke materialen.  

Laat je inspireren door deze lenteproof designs en haal de natuur naar binnen.

1 Dark Captain Cork S Kurk pendellamp € 237,96. 2 Domus Pollo beukenhout Staanlamp € 565,59. 3 Fontana Arte Galerie Marmer 
/ geborsteld warm grijs wandlamp € 545,09. 4 Foscarini Kurage Tavolo Wit tafellamp € 579,37. 5 Hay 30 Degrees S Groen / wit 
pendellamp € 119,11. 6 Reality Wood pendellamp Hout € 39,49. 7 Graypants Scraplight Tilt Staanlamp Karton € 637,68.  
8 LZF I-Club A Geel wandlamp € 533,83. 9 Muuto Wood Lamp MU 07075 Hout tafellamp € 152,82

Pagina 12 boven Absinthe Kuni L wit tafellamp € 119,97 Absinthe Kuni L zwart tafellamp € 119,97. Linksonder 
Absinthe Kuni wandlamp € 99,98. Rechtsmidden Absinthe Gome wandlamp € 79,98. Rechtsonder Absinthe 
Kuni L wit tafellamp € 119,97. Absinthe Kuni F wit tafellamp € 119,97

4

7

2
1
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3
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https://www.dmlights.be/dark_captain_cork_s_kurk~0AY9M
https://www.dmlights.be/domus_pollo_beukenhout_beukenhout~0B9QJ
https://www.dmlights.be/lzf_i_club_a_geel~0AGI7
https://www.dmlights.be/hay_30_degrees_s_groen___wit~13H7D
https://www.dmlights.be/foscarini_kurage_tavolo_wit~0TUAC
https://www.dmlights.be/reality_wood_pendel_hout~0U8YH
https://www.dmlights.be/muuto_wood_lamp_mu_07075_hout~10W03
https://www.dmlights.be/fontana_arte_galerie_ft_4399qz_marmer___geborsteld_warm_grijs~11H6V
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_tilt_staanlamp_karton~05WRZ
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Mix & Match
De lente… Het seizoen van de eerste warme zonnestraaltjes, blaadjes aan de bomen, fluitende 

vogeltjes en de grote lenteschoonmaak. Dit laatste is vaak een leuk moment om je interieur 
wat op te frissen. En dat hoeft niet veel tijd of geld te kosten. Al eens gedacht om eenvoudig de 

lampenkap van je favoriete lamp te verwisselen met een nieuw exemplaar?

FLOS BON JOUR
De vriendelijke

Hallo! De Bon Jour van Flos verwelkomt je iedere dag 
met zijn tijdloze elegantie. Dankzij zijn afneembare 
lampenkap verwissel je eenvoudig de uitstraling van 
de Bon Jour. Welke van de 5 beschikbare kleuren is 
jouw favoriet?

Flos Bon Jour Chroom € 446,49

Flos Bon Jour lampenkap vanaf € 35,94

SLV FENDA
De veelzijdige

Heb je graag de touwtjes in handen? Met de SLV Fenda 
word jij de ontwerper. Mix een van de vele modellen – 
gaande van tripod vloerlampen tot pendels – met een 
lampenkap naar keuze. De mogelijke combinaties zijn 
werkelijk eindeloos.

SLV Fenda collectie vanaf € 15,26

https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_fl_f1032057_chroom~0TLLP
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_lampenkap_amber~0TLKT
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_lampenkap_geel~0TLKP
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_lampenkap_weefsel~0TLKN
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_lampenkap_gerookt~0TLKR
https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_lampenkap_transparant~0TLKL
https://www.dmlights.be/slv_fenda_pendelarmatuur__zonder_rozet__zonder_scherm_zwart~0UBF6
https://www.dmlights.be/slv_fenda_basis__e27_chroom~16C4R
https://www.dmlights.be/slv_fenda_vloerlamp_tripod_zwart~0UBNG
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_155808_gerookt_glas~11E44
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_156970_mat_zwart~11E1K
https://www.dmlights.be/slv_fenda_lampenstandaard_zwart~0UBO8
https://www.dmlights.be/slv_fenda_lampenkap_zwart~0E66Z
https://www.dmlights.be/slv/fenda?page=1&sortField=relevance
https://www.dmlights.be/slv/fenda?page=1&sortField=relevance
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_156091_wit~11E4I
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FLOS MISS K
De gezellige

Gezelligheid troef met de Miss K van Flos. De dimfunctie zorgt 
namelijk steeds voor een sfeervolle setting. Standaard wordt deze 
beauty geleverd met bijpassende lampenkap. Maar uiteraard houdt 
niets je tegen om eens af te wisselen met een ander kleurtje.

Flos Miss K € 250,47

Flos Miss K lampenkap € 107,27

LUCEPLAN COSTANZA
De klassieker

Met de Costanza van Luceplan haal je een echte klassieker 
in huis. Je huidige lampenkap even beu? Een nieuw kleurtje 
doet wonderen. Kies één van de beschikbare varianten, 
variërend van mystiek roze tot petroleumblauw.

Luceplan Costanza D13t.i. Aluminium vanaf € 260,28 
Luceplan Costanza lampenkap vanaf € 69,70

WEVER & DUCRÉ CORK
De speciale

De flessenlamp Cork van Wever & Ducré zal zonder twijfel 
voor verbaasde blikken zorgen. Je hangt eenvoudig een 
fles van jouw keuze aan de lamp. Je favoriete biertje of een 
fles champagne met mooie herinneringen? Het is allemaal 
mogelijk.

Wever & Ducre Cork 1.0 LED Zwart pendellamp € 111,08

MARSET TAM TAM
De speelse

Eén van onze persoonlijke favorieten is de Tam Tam van 
Marset. De richtbare lampenkappen zijn beschikbaar in 
zeven vrolijke kleuren. Wil je een staanlamp, hanglamp 
of wandlamp? Voor elk van deze categorieën heeft de 
Tam Tam een leuke variant.

Marset Tam Tam vanaf € 119,80

https://www.dmlights.be/flos_bon_jour_fl_f1032057_chroom~0TLLP
https://www.dmlights.be/flos_miss_sissi_tavolo_violet~00IU5
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_groen~05KWP
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_groen~05KWP
https://www.dmlights.be/kartell_take_transparent_green~04WBM
https://www.dmlights.be/kartell_take_transparent_green~04WBM
https://www.dmlights.be/flos_miss_k_tavolo_doek~00IUA
https://www.dmlights.be/flos_miss_k_tavolo_rood~00IUC
https://www.dmlights.be/flos_miss_k_tavolo_zwart~00IUB
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_bessenrood~0BCUM
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_mistiek_rose~0BCUN
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_zoethoutzwart~0BCUJ
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_petroleumblauw~0BCUP
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_betongrijs~0BCUK
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_comfort_groen~0BCUR
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_smart_yellow~0BCULhttps://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_smart_yellow~0BCUL
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_1_zachtroze~0BCUS
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Solarlampen in je tuin: leve zonlicht!
Stel je voor: je wilt je tuin voorzien van handige verlichting. De mogelijkheden blijken helaas 

beperkt, omdat de nodige bekabeling ontbreekt. Er zit maar één ding op: jouw mooi aangelegde 
tuin opengraven om elektriciteitskabels te plaatsen… Of toch niet? Misschien zijn solarlampen wel 

wat voor jou!

LAMPEN OP ZONLICHT: 
DRAADLOOS, GROEN EN FLEXIBEL
Solarverlichting werkt op zonne-energie. Het 
is een draadloze, milieuvriendelijke vorm van 
verlichten die een grote mate van flexibiliteit 
biedt aan de gebruiker. Deze lampen hebben 
namelijk geen voeding nodig. Ze halen hun 
energie overdag uit het zonlicht via een klein 
zonnepaneeltje en slaan dit op tot ’s avonds. 
Omdat er geen elektriciteitskabels nodig zijn, kan 
je deze tuinlampen op zonne-energie overal kwijt. 
Monteer ze tegen de muur of zet ze in de grond en 
je bent helemaal klaar.

TRADITIONELE VERLICHTING 
VERSUS SOLARVERLICHTING
De grootste troef van solarlampen ten opzichte 
van bekabelde verlichting is hun gemakkelijke 
plaatsing, zonder graafwerken of onvoorziene 
kosten. Daarnaast is verlichting op zonne-energie 
ook erg goed voor je portemonnee, omdat je 
geen stroom verbruikt. Er is ondertussen al heel 
wat solarverlichting op de markt, in allerlei stijlen 
en vormen. De Philips MyGarden-collectie bevat 
bijvoorbeeld een aantal lampen die werken op 
basis van zonlicht. Ook Steinel heeft enkele 
solarlampen in zijn gamma.

Wie solarlampen wilt plaatsen in zijn of haar 
1 Philips MyGarden Dusk antraciet tuinpaal € 85,75

1

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_dusk_antraciet~06DU3
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tuin, moet zich er wel bewust van zijn dat 
de lichtprestaties door de jaren heen zullen 
verminderen. De batterij van de lamp zal op den 
duur immers verslijten. Bovendien wordt het 
aantal branduren van de lamp bepaald door de 
hoeveelheid zonlicht die hij overdag kan opnemen. 
Het is dus goed mogelijk dat je tuinverlichting het 
niet de hele nacht zal kunnen volhouden. 

SOLARLAMPEN PLAATSEN: ONZE 
TIPS
Ben je volledig overtuigd van de voordelen van 
solarverlichting? Hou onderstaande tips dan in het 
achterhoofd bij de installatie ervan:

• Zorg ervoor dat je je lampen op een plek zet die 
genoeg zon krijgt.

• Solarlampen hebben een lagere lichtsterkte dan 
verlichting op elektriciteit. Je gebruikt deze lampen 
dan ook best als sfeerverlichting.

• Kies voor een exemplaar met bewegingssensor 
om het dagelijkse aantal branduren te vergroten. 
De sensor zorgt ervoor dat de batterij minder snel 
leeg is. 2 Steinel XSolar GL-S zilver solar staanlamp € 360,80

 

2

https://www.dmlights.be/steinel_xsolar_st_671211_zilver~16WH2
https://www.dmlights.be/steinel_xsolar_st_671211_zilver~16WH2
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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.€ 174,00. 2 Steinel wandarmatuur L 840 zilver. € 174,00. 3 Steinel wandarmatuur L 830 
LED antraciet € 174,00. 4 Steinel wandarmatuur L 830 LED zilver € 174,00. 5 Steinel wandarmatuur L 835 LED antraciet € 174,00. 
6 Steinel wandarmatuur L 835 LED zilver € 174,00.

1

3

5

2

4

6

https://www.dmlights.be/buitenverlichting/vloer-oppervlak-grond?brand=steinel
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055530_antraciet~16WFM
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055547_zilver~16WFO
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055493_antraciet~16WFE
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055509_zilver~16WFG
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055516_antraciet~16WFI
https://www.dmlights.be/steinel_l_st_055523_zilver~16WFK
https://www.dmlights.be/steinel
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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 € 199,00. 2 Steinel staande sensorlamp GL 80 055479 antraciet € 199,00

1

2

https://www.dmlights.be/buitenverlichting/vloer-oppervlak-grond?brand=steinel
https://www.dmlights.be/steinel_gl_st_055486_zilver~16WFS
https://www.dmlights.be/steinel_gl_st_055479_antraciet~16WFQ
https://www.dmlights.be/steinel
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De leukste lantaarns
Lantaarns voor buiten zijn erg trendy. En terecht! Met één van deze toppers op je terras geniet je in 

een handomdraai van het gezelligste licht tijdens een zachte lenteavond.

1 Nautic Penrose On 230V Donker brons staanlamp € 1399,38. 2 Modular Lighting Kabaz Floor Led Zwart structuur vloerlamp  
€ 924,37. 3 Royal Botania Dome gate tafellamp Zwart € 786,61. 4 SLV Omnicube Mobiel lichtobject Antraciet € 177,03. 5 Il Fanale 
Lanterne 265.11.OO Messing € 958,49. 6 Philips MyGarden Abelia Zwart € 44,95. 7 Kartell Lantern Oplaadbaar Transparant  
€ 199,01. 8 Foscarini Cri Cri Vloer Rood € 395,68. 9 Wever & Ducre Costa FLOOR 2.0 LED Zwart € 231,39.

4

7

21
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9

https://www.dmlights.be/nautic_penrose_on_230v_donker_brons~02INU
https://www.dmlights.be/modular_lighting_kabaz_floor_led_wit_structuur~05IBK
https://www.dmlights.be/foscarini_cri_cri_vloer_groen~142WR
https://www.dmlights.be/il_fanale_lanterne_265_11_ff_ijzer~06EOB
https://www.dmlights.be/slv_omnicube_mobiel_lichtobject_antraciet~0UC54
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_abelia_zwart~0US7U
https://www.dmlights.be/wever___ducre_costa_floor_2_0_led_oranje~16KP6
https://www.dmlights.be/royal_botania_dome_gate_tafellamp_zwart~06440
https://www.dmlights.be/kartell_lantern_oplaadbaar_transparant~13ITF
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Mesh. Light beyond limits. 

Mesh, Francisco Gomez Paz Luceplan.com

https://www.dmlights.be/luceplan
https://www.dmlights.be/luceplan_mesh_d86npi_zwart~14TAJ
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Een slimme tuin met Philips Hue
Vorig jaar lanceerde Philips een prachtige Hue tuincollectie. Het enthousiasme bleef niet uit, 

waardoor Philips meteen dit assortiment heeft uitgebreid. De nieuwste producten omvatten een 
verscheidenheid aan wandlampen en tuinpadverlichting, die zowel je voor- als achtertuin met licht 

tot leven brengen. We stellen alle nieuwigheden graag even aan je voor.

https://www.dmlights.be/philips_hue_calla_uitbreiding_zwart~16Q1L
https://www.dmlights.be/philips_hue
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HUE CALLA

Starten doen we met een serie die al 
in 2018 gelanceerd werd. Het succes 
rond de Calla sokkellamp was echter zo 
groot dat deze familie werd uitgebreid 
met een hoog exemplaar. Een moderne 
sokkellamp die je tuinpad een unieke 
sfeer zal geven.

Philips Hue Calla vanaf € 133,10

HUE FUZO

De uitgebreide Fuzo-reeks bestaat uit 3 
wandlampen en 2 tuinpalen. Het strakke 
design is perfect geschikt om te plaatsen 
bij modern ingerichte tuinen of woningen. 
Ongetwijfeld een ontwerp waar je veel 
plezier aan kan beleven.

Philips Hue Fuzo vanaf € 79,95

HUE ECONIC

Net als de Hue Fuzo bestaat de Econic-
reeks uit 3 wandlampen en 2 tuinpalen. Het 
ontwerp is echter compleet anders, en oogt 
eerder klassiek. Met de keuze uit 16 miljoen 
kleuren kan je je tuin onderdompelen in een 
prachtig lichtspel.

Philips Hue Econic vanaf € 129,96

HUE IMPRESS

De Hue Impress zal doen wat de naam al 
belooft: je imponeren. De wandlampen uit 
deze reeks zijn ideaal voor aan je voordeur 
of muur aan het terras, terwijl de tuinpalen 
perfect zijn om je tuinpad op een prachtige 
manier te verlichten.

Philips Hue Impress vanaf € 109,96

https://www.dmlights.be/philips_hue_impress_outdoor_wandlamp_zwart~16Q13
https://www.dmlights.be/philips_hue_econic_outdoor_wandlamp_zwart~16Q0Z
https://www.dmlights.be/philips_hue_calla_uitbreiding_zwart~16Q1L
https://www.dmlights.be/philips_hue_fuzo_outdoor_wandlamp_zwart~16Q1R
https://www.dmlights.be/philips_hue_fuzo_outdoor_tuinpaal_zwart~16Q1J
https://www.dmlights.be/philips_hue_econic_outdoor_tuinpaal_zwart~16Q1N
https://www.dmlights.be/philips_hue_impress_uitbreiding_24v_zwart~16Q1H
https://www.dmlights.be/philips_hue_calla_outdoor_sokkellamp_starterkit_zwart~13QUZ
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HUE DISCOVER

De Hue Discover is de laatste in het rijtje. 
En het ontwerp is volledig hetzelfde als 
de Hue Welcome. Het enige verschil zit 
hem in het ruime scala aan kleuren dat tot 
je beschikking staat bij de Discover. De 
inbrekers zullen wellicht extra schrikken als 
ze een felle, rode kleur te zien krijgen dan bij 
een gezellig geel licht.

Philips Hue Discover € 149,97

HUE OUTDOOR SENSOR

Binnenshuis heeft Hue al een tijdje een 
bewegingssensor verkrijgbaar. Het gemak 
van de Hue Sensor zal je nu ook buitenshuis 
kunnen ervaren. De variant voor buiten is 
vanaf nu beschikbaar, en zal ervoor zorgen 
dat bij beweging je lampen automatisch 
aanspringen. Lekker handig!

Philips Hue Outdoor Sensor € 49,95

WAT IS HUE? 

Hue is het draadloze en slimme verlichtingssysteem van Philips. Bedien vanop afstand je 
verlichting via je smartphone of tablet, creëer de juiste sfeer op ieder moment van de dag 
of laat de verlichting je verwelkomen wanneer je thuiskomt. Met de Hue app zijn er talloze 
mogelijkheden. Dankzij Philips Hue gaat er gegarandeerd een nieuwe wereld voor je open.

HUE WELCOME

Oprit oprijden, en de Hue Welcome 
schijnwerper zal je met plezier verwelkomen. 
En niet alleen jou. Ook mogelijke inbrekers 
zal hij met plezier in de spotlight plaatsen. 
Al zullen zij dat waarschijnlijk minder leuk 
vinden dan jij.

Philips Hue Welcome € 129,96 

https://www.dmlights.be/philips_hue_discover_outdoor_wandlamp_zwart~16Q11
https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17
https://www.dmlights.be/philips_hue_discover_outdoor_wandlamp_zwart~16Q11
https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17
https://www.dmlights.be/philips_hue_welcome_outdoor_wandlamp_zwart~16Q0R
https://www.dmlights.be/philips_hue_welcome_outdoor_wandlamp_zwart~16Q0R
https://www.dmlights.be/philips_hue
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Staanlampen voor binnen en buiten
Neem je favoriete staanlamp vanaf de lente mee naar buiten. Deze negen prachtige staanlampen 

kan je zowel binnen als buiten gebruiken. Een spatje regen? Daar kunnen ze wel tegen.

1 Foscarini Twiggy Vloer Karmijnrood € 2282,05. 2 Marset Soho 38 P LED Zand € 1050,24. 3 Royal Botania Club KF CLB Teak  
€ 1512,51. 4 Kartell Kabuki KA 9185B4 Transparant € 905,97. 5 Flos Ktribe F3 Outdoor Terra Panama € 1518,02. 6 SLV Adegan 
outdoor Wit / anthraciet € 278,67. 7 Artemide Tolomeo Paralume Outdoor Terra Aluminium € 545,09. 8 Luceplan Grande Costanza 
open air D13G.air Aluminium € 749,25. 9 Serien Slant Floor 205W/E27 Wit € 1110,77

7
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9

https://www.dmlights.be/philips_hue_discover_outdoor_wandlamp_zwart~16Q11
https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17
https://www.dmlights.be/philips_hue_welcome_outdoor_wandlamp_zwart~16Q0R
https://www.dmlights.be/foscarini_twiggy_vloer_karmijnrood~1431T
https://www.dmlights.be/marset_soho_38_p_led_zand~0STPD
https://www.dmlights.be/luceplan_grande_costanza_open_air_d13g_air_aluminium~00N0M
https://www.dmlights.be/flos_ktribe_f3_outdoor_terra_groen~067RO
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_paralume_outdoor_terra_aluminium~0UAGT
https://www.dmlights.be/slv_adegan_outdoor_wit___anthraciet~0929Q
https://www.dmlights.be/serien_slant_floor_205w_e27_wit~0ARI4
https://www.dmlights.be/royal_botania_club_kf_clb_teak~00MBW
https://www.dmlights.be/kartell_kabuki_ka_9185b4_transparant~11FYJ
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Scandinavisch design:  
een tocht naar het Hoge Noorden
Scandinavische interieurs zijn al jaren erg populair. En terecht. De minimalistische maar toch erg 
functionele designs zorgen voor een oase van rust in je woning. Hoogste tijd om deze inrichting 

verder onder de loep te nemen.

LICHTE EN GEZELLIGE KLEUREN
De winters in Scandinavië zijn lang, koud en 
donker. Het is dus erg logisch dat Scandinavisch 
design voornamelijk gebruik maakt van lichte 
kleuren, die een warme en gezellige sfeer creëren. 
Wit neemt vaak de bovenhand, en wordt vaak 
aangevuld met natuurlijke aardetinten, grijs en 
zwart. Pastel is dan weer de kleur bij uitstek om 
een leuk en levendig accent te leggen. 

Naast het gebruik van lichte kleuren is ook de 
lichtinval erg belangrijk. De mensen uit het Hoge 
Noorden willen uiteraard van het weinige beetje 
zon dat ze tijdens de winter te zien krijgen optimaal 
profiteren. Daarom zal je in Scandinavische 
interieurs meestal grote ramen zien, zodat de 
zon overdag alle kansen krijgt om het interieur te 
verlichten.

NATUURLIJKE MATERIALEN
Wie Scandinavisch design zegt, zegt natuurlijke 
materialen. Hout is zonder twijfel de meest 
geliefkoosde grondstof. En dat komt goed uit 
met de dichte bebossing die Scandinavië kent. 
Het hout wordt zo min mogelijk bewerkt, om de 
producten een ruw en vooral authentiek karakter 
te geven. Dit zorgt voor de typische puurheid die je 
herkent in alle Scandinavische ontwerpen.  

Hout mag dan wel de favoriete keuze zijn van 
Scandinavische ontwerpers, ook leer, linnen of 
katoen worden vaak gebruikt. Duurzaamheid 
is hierbij cruciaal. Hierdoor zijn Scandinavische 
producten gekend om hun hoge kwaliteit en 
stevigheid. Wie voor Scandinavisch kiest, weet 
dat zijn producten er lang als nieuw zullen uitzien.

https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_manana_ds_1627_1100_grafiet~0TUC3
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De Scandinavische toppers
&TRADITION BULB

Hoe kan meer de zuiverheid van Scandinavisch 
design aangetoond worden dan met deze Bulb 
van &tradition? De lichtbron neemt de bovenhand 
in dit pure ontwerp. De Bulb is gemaakt uit stevig, 
mondgeblazen glas. Deze naakte pendellamp is ook 
erg mooi om in een cluster te gebruiken.

&tradition Bulb SR2 Mega Transparant € 150,05

MUUTO AMBIT

De Ambit van Muuto is een frisse hanglamp 
die volledig in het Scandinavisch plaatje past. 
Deze hanglamp is beschikbaar in wit, zwart en 
vijf verschillende pastelkleuren, die bovendien 
handgeschilderd zijn aangebracht. De binnenkant 
van de lamp is steeds wit, om maximaal te kunnen 
genieten van het licht.

Muuto Ambit ø25 Roze € 173,33

LOUIS POULSEN AJ

Wist je dat de Louis Poulsen AJ al ontworpen werd 
in 1957? Ondanks zijn leeftijd ziet dit design er 
nog steeds hip en jeugdig uit. Net zoals de Muuto 
Ambit is de binnenkant van de lampenkap wit 
geverfd om een zachte en comfortabele lichtinval 
te creëren. Om je Scandinavisch design compleet 
te maken raden wij de witte of petroleumkleur aan.

Louis Poulsen AJ Table Petroleum € 707,36

https://www.dmlights.be/_tradition_bulb_sr2_mega_goud___transparant~0SP7Q
https://www.dmlights.be/muuto_ambit_o25_roze~10CXK
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_aj_table_petroleum~0URB0
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FRITZ HANSEN NIGHT OWL

Een sfeervol en gezellig licht, dat is de Fritz 
Hansen Night Owl tafellamp. Het zachte, 
diffuse licht zorgen samen met de organische 
vormen voor een prachtige Scandinavische 
uitstraling. Reken hier nog het pure essenhouten 
onderstel bij, en je weet dat dit een op en top 
Scandinavische tafellamp is.

Fritz Hansen Night Owl Table  
Middernachtblauw / as € 190,60 

HAY 30 DEGREES

30 graden, dat kan moeilijk iets met Scandinavië 
te maken hebben zal je misschien denken. De 
naam van deze Hay hanglamp heeft echter niets 
te maken met de temperatuur. De binnenhoek van 
de 30 Degrees meet overal exact 30 graden. De 
keuze voor gelaagd eikenfineer zorgt voor een 
prachtige, natuurlijke uitstraling, ideaal voor een 
Scandinavische inrichting.

Hay 30 Degrees M Eik / grijs € 149,11

DESIGN HOUSE STOCKHOLM 
MAÑANA

Dit Scandinavische lijstje eindigen doen we met een 
unieke staanlamp van Design House Stockholm. 
De Mañana lijkt wel uit te rusten, steunend tegen 
de muur. Ook aan de lichtinval werd ruim aandacht 
geschonken. De lampenkap van de Mañana is 
eenvoudig zijdelings te draaien, en hij heeft een 
praktische dimschakelaar om een gezellige sfeer te 
creëren.

Design House Stockholm Mañana Grafiet € 303,91

https://www.dmlights.be/fritz_hansen_lighting_night_owl_table_middernachtblauw___as~0TXAI
https://www.dmlights.be/hay_30_degrees_m_eik___zwart~13H7Z
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_manana_ds_1627_1100_grafiet~0TUC3
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https://www.dmlights.be/fritz_hansen_lighting_night_owl_table_middernachtblauw~0TXAE
https://www.dmlights.be/hay_30_degrees_l_eik___zwart~13H8H
https://www.dmlights.be/_tradition_bulb_sr2_mega_goud___wit~06DMF
https://www.dmlights.be/muuto_ambit_o40_groen~10CXE
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_manana_ds_1627_1100_grafiet~0TUC3
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_aj_table_okergeel~0URAK
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Size does matter: deze 6 
hanglampen maken een 

statement in huis
Eén van de populairste interieurtrends van 2019 is oversized verlichting. Vooral je hanglampen 

mogen dit jaar extra groot zijn. Klaar om een statement te maken in je interieur? 
Met deze 6 lampen krijg je dat zeker voor elkaar.

https://www.dmlights.be/muuto_under_the_bell_o82_zwart~10W05
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MUUTO UNDER THE BELL
Deze klokvormige hanglamp met Scandinavische roots is vrij groot, 
maar overheerst de ruimte niet. Het is het perfecte instapmodel voor 
iemand die wat wordt afgeschrikt door deze oversized verlichtingstrend. 
De lampenkap van gerecycleerd vilt geeft aan deze kolos een warme, 
stoere uitstraling. Het design van deze pendel heeft trouwens niet alleen 
een lichtgevende functie, het verbetert ook de akoestiek in de ruimte. De 
perfecte hanglamp dus voor grote en open ruimtes.

Muuto Under The Bell vanaf € 716,90

FLOS SKYGARDEN
Dit populaire Italiaanse design is een stuk opvallender dan de 
hierboven vermelde Muuto Under The Bell. Het ontwerp is van 
de hand van Marcel Wanders, die zo dol was op de gipsdecoratie 
van zijn plafond dat hij besloot het te verwerken in een lamp. 
Aan de binnenkant van de Flos Skygarden zie je dan ook een 
gedetailleerde, witte reliëfdecoratie die de lamp een uniek karakter 
geeft. De buitenkant is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: 
glanzend zwart, glanzend wit, mat goud of bruin.

Flos Skygarden vanaf € 1741,25

https://www.dmlights.be/flos_skygarden_s1_eco_sospensione_goud~00IXF
https://www.dmlights.be/muuto_under_the_bell_o82_zwart~10W05
https://www.dmlights.be/muuto_under_the_bell_o82_zwart~10W05
https://www.dmlights.be/muuto_under_the_bell_o82_zwart~10W05
https://www.dmlights.be/flos_skygarden_s2_sospensione_bruin~019O5
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ARTEMIDE PIRCE
De Pirce-collectie van Artemide is een van de meest erkende 
lichtsystemen ter wereld, en het is ook meteen duidelijk waarom. 
Tijdloos, maar toch modern, eenvoudig én elegant, zonder 
aan functionaliteit in te boeten. Deze opvallende hanglamp 
oogt allesbehalve zwaar, dankzij zijn vloeiende karakter 
en prachtige, diffuse lichtverspreiding. De inspiratie 
voor dit bijzondere spiraalvormige design deed 
ontwerper Giuseppe Maurizio Scutellà trouwens 
op tijdens het schillen van een appel. 

Artemide Pirce Sospensione Wit € 705,48

WEVER & DUCRÉ WIRO
Deze hanglamp wordt opgebouwd uit tal van draden van gelakt staal, 
die subtiele schaduwen werpen op de muren en het plafond. De Wiro 
heeft een eerder industrieel karakter dat bijzonder mooi tot zijn recht 
komt boven de eettafel in een moderne loft of als blikvanger in een 
traphal. De handige dimfunctie zorgt ervoor dat je ’s avonds eenvoudig 
kunt switchen van functionele verlichting naar sfeerverlichting. Wiro is 
verkrijgbaar in een zwarte en een koperen kleur.  

Wever & Ducre Wiro Diamond 3.0 € 686,59

https://www.dmlights.be/artemide_pirce_sospensione_wit~088MT
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_diamond_3_0_koper~0TWIH
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DELTA LIGHT SUPER-OH
De grootste hanglamp in dit lijstje, dat is de 
Delta Light Super-Oh. Dit moderne design is 
beschikbaar in verschillende formaten, waarvan 
de grootste een diameter heeft van maar liefst 
170 cm. Het ontwerp is vrij eenvoudig, maar 
tegelijk erg krachtig: een dunne zwarte ring die 
door de ruimte lijkt te zweven, afgewerkt met 
geïntegreerde powerleds.  
Deze kwaliteitsvolle lamp staat symbool 
voor oneindigheid, zonder begin of einde. 
Tip: combineer meerdere Super-Oh’s met 
elkaar om een uniek lichteffect te creëren. 

Deltalight Super-Oh 170 vanaf € 1698,40

MOOOI ROUND BOON
Piet Boon ontwierp in 2002 deze strak vormgegeven pendellamp met 
gesloten onderkant. Het design, dat uitgroeide tot een bestseller van 
verlichtingsmerk Moooi, is typerend voor de stijl van ontwerper Boon: 
strak en minimalistisch, maar toch ook warm en sfeervol. De witte 

diffuser zorgt ervoor dat je niet recht in de lichtbron kan 
kijken en schept een aangename lichtval. Het 

formaat van deze lamp maakt hem geschikt voor 
ruimtes van grote omvang. Zorg er wel voor dat je 
plafond hoog genoeg is, zodat deze hanglamp de 
ruimte niet te sterk overheerst.

Moooi Round Boon € 1160,96

https://www.dmlights.be/moooi_round_boon_mo_molrb_b_zwart~00SN3
https://www.dmlights.be/delta_light_super_oh_sbl_120_down_up_zwart~0SAQ0
https://www.dmlights.be/artemide_pirce_sospensione_wit~088MT
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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.

WERKNEMER AAN HET 
WOORD: 
Deze editie: Michel Kempenaers – 
Lichtplanspecialist

Hallo, ik ben Michel. Sinds 2015 ben ik 
trotse werknemer bij dmlights als lid van 
het customer service team. Momenteel 
ben ik dankzij mijn technische ervaring 
en interne opleidingen doorgegroeid naar 
verlichtingsspecialist. Hierbij hoort onder 
andere de opmaak van lichtplannen tot mijn 
takenpakket.

Bij de opmaak van lichtplannen wordt via 
een persoonlijk gesprek alles in detail 
besproken. Of het nu gaat om een nieuwbouw 
of renovatie, steeds wordt alles op maat 
uitgetekend. Ook lichtplannen voor je tuin 
kan je bij ons laten maken. De appreciatie en 
tevredenheid van de klanten maakt het een 
plezier om hier aan te werken.

Sinds kort ben ik aangesteld 
als teamverantwoordelijke 
van onze klantendienst. 
Dagelijks tracht ik alles mee 
in goede banen te leiden. 
De aangename sfeer op de 
werkvloer in combinatie 
met een jong, groeiend 
en gemotiveerd team 
maken het elke 
dag een plezier 
om te gaan 
werken.

Wil je jouw lichtplan met mij bespreken?  
Neem contact met me op via www.dmlights.com/lichtplan.

2019 IS EEN FEESTJAAR VOOR 
DMLIGHTS

 ◆ 40 jaar Elektriciteit  
 Paul De Meutter

In 1979 begon Paul De Meutter met het verkopen van 
elektrisch materiaal in zijn garage als bijverdienste. Dit 
was het begin van de firma Elektriciteit Paul De Meutter, 
het moederbedrijf van onze webshop. 

 ◆ 30 jaar op dezelfde locatie

Al dertig jaar kunnen klanten uit de regio terecht op het 
vertrouwde adres in het industriepark te Heist-op-den-
Berg voor verlichting en elektrisch materiaal. Ook de 
nieuwe kantoren van dmlights zijn niet ver uit de buurt, 
we zitten gewoon aan de overkant van de straat.

 ◆ 15 jaar dmlights

Vijftien jaar geleden zag uiteindelijk ook dmlights het 
levenslicht. Het was Jef De Meutter, de zoon van Paul 
die de webshop opstartte. De online verkoop heeft in 
de afgelopen vijftien jaar voor een enorme groei van het 
bedrijf gezorgd. Zo hadden we vorig jaar voor het eerst 
honderd werknemers in dienst.

dmlights

2004 2010

2015 - heden

https://www.dmlights.be/lichtplan-op-maat.l
https://www.dmlights.be
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Een nieuwe man achter het HR-stuur

Het laatste woord gaat deze keer naar een 
nieuw gezicht binnen de firma. Sinds kort is 
Neel Op de Beeck namelijk onze nieuwe HR-
verantwoordelijke. We legden hem even op de 
rooster over zijn toekomstvisie voor dmlights 
en polsten ineens ook naar lievelingslampen.

Neel, welkom bij dmlights. Kan je je even in 
het kort voorstellen?

Mannelijk, 196 centimeter vlees en bloed, 34 
lentes jong, gehuwd, vader van een zoon (5) 
en dochter (4). (Redelijk) sportief en altijd zin in 
plezier en avontuur.

Je komt hier uiteraard niet zomaar 
aangewaaid. Waar heb je in het verleden je 
ervaring opgebouwd?

Als schoolverlater heb ik de kans gekregen 
om in een klein bedrijf als HR-assistant te 
beginnen. Veel assisteren was er echter niet aan, 
aangezien er geen HR-afdeling was. Ik droeg de 
verantwoordelijkheid om samen met de oprichter 
mee te denken over allerhande HR-processen, 
begeleiden van interne en externe audits en 
zoveel meer. 

Daarna ben ik aan de slag gegaan bij één van 
de grootste sociale secretariaten op de markt. 
Hier heb ik in totaal 8 jaar gewerkt. In het begin 
deed ik voornamelijk payroll en alles wat daarbij 
komt kijken. Na 4 jaar kreeg ik de kans om door 
te groeien naar teamleader in de afdeling voor 
internationale klanten.  

Je lijkt ons met veel enthousiasme begonnen 
aan je nieuwe job bij dmlights. Wat trok je aan 
om bij dmlights te komen werken?

De mogelijkheden, kansen en uitdaging!

Een KMO in volle expansie heeft op alle vlakken 
en in alle afdelingen te maken met groeipijnen. 
De aandacht naar de mens in de organisatie 
wordt soms uit het oog verloren. Het is mijn taak 
om de kapitale waarden van de mensen in de 
onderneming tot zijn recht te laten komen.

dmlights is een bedrijf met vele troeven. Wat 
zijn volgens jou de grootste pluspunten om bij 
dmlights te werken?

dmlights is een lokaal groot geworden bedrijf, 
met internationale ambitie. Hierdoor kan dmlights 
veel ruimte en mogelijkheden bieden aan 
zijn medewerkers. Ook het vertrouwen in zijn 
medewerkers is erg groot.

Je start hier uiteraard niet zonder ambitie. Wat 
is je belangrijkste doel om binnen dmlights te 
verwezenlijken?

Mijn missie is dat op elk moment de werknemers 
van dmlights gelukkig komen werken. Verder 
wil ik werken aan een omgeving waar in alle 
openheid kan gecommuniceerd worden met 
elkaar.

Neem eens een kijkje in je glazen bol. Hoe zie 
je de toekomst van dmlights?

Rooskleurig. Er is een enorm groeipotentieel en 
veel zaken te verwezenlijken op HR-vlak. 

Tot slot: welk is je favoriete lamp?

De mooie Beat Light pendellampen van Tom 
Dixon. Echt een prachtig ontwerp.

Heel veel succes in je werk bij dmlights!



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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https://www.dmlights.be/aanmelden-nieuwsbrief.l
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