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Cover Frama Cone Lights Small pendellamp €€€. 1 Marset Ginger pendellamp €€€ . 2 Petite Friture Mediterranea 
staanlamp €€€€. 3 SLV Lisenne tuinpaal €€. 4 Wever & Ducré Roomor ceiling plafondlamp €€€.
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https://www.dmlights.be/slv_lisenne_pole_e27_grijs~134BK
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https://www.dmlights.be/wever___ducre_roomor_ceiling__lampenkap_o405x150mm_zwart___goud~16K44
https://www.dmlights.be/absinthe_drop_up_down_wand_zwart~0SBFK
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Interieurtrend: 
wabi sabi

Ken jij wabi sabi al? Deze eeuwenoude Japanse manier van leven heeft zich ontpopt tot een 
populaire interieurtrend. In een wabi sabi interieur draait het om authenticiteit, imperfectie en 
vergankelijkheid. In dit artikel vertellen we je hoe je deze trend toepast in je eigen interieur.

Goed nieuws voor wie genoeg heeft van al die 
perfecte interieurfoto’s op Instagram en Pinterest. 
De wabi sabi mindset laat zich namelijk best 
omschrijven als het omarmen van de schoonheid 
van imperfectie. Het concept is ontstaan in Japan 
en de betekenis ervan heeft zich doorheen de 
tijd ontwikkeld. Binnen een interieurcontext houdt 
het in dat een voorwerp of een ruimte nooit 100% 
perfect is en dat de schoonheid ervan schuilt in 
zijn imperfectie. Eenvoud, authenticiteit en de 
natuur staan centraal.

Omdat je onvolmaaktheden omarmt, zorgt een 
wabi sabi interieur voor rust in je huis en in je 
hoofd. Je hoeft dus niet langer te piekeren over 
een krasje op de muur of een gebarsten vaas, 
want deze imperfecties creëren net een uniek 
statement in huis. Laat je inspireren door deze 
intrigerende filosofie en maak van je interieur in 
een handomdraai een ontspannen thuis.

1

1 Frama Cone Lights Small pendellamp €€€.  
2 Foscarini Aplomb Large pendellamp €€€. 
3 Muuto Leaf staanlamp €€€. 
4 Muuto Tip tafellamp €€.

https://www.dmlights.be/frama_cone_lights_small~19HNS


RUWE MATERIALEN EN 
ORGANISCHE VORMEN

De natuur en haar bijhorende processen zijn de 
belangrijkste inspiratiebron voor een wabi-sabi 
interieur. Ruwe materialen zoals hout, beton of 
steen, liefst in hun natuurlijke staat, voelen zich 
hier als een vis in het water. Ook getextureerde 
linnen stoffen en gebruikt aardewerk doen het 
goed in deze interieurstijl. Ga niet voor perfect 
ronde of symmetrische meubels, maar opteer 
voor unieke, organische vormen die een gevoel 
van eigenheid uitstralen.

WARME AARDETINTEN

Felle kleuren of drukke patronen worden best 
vermeden in een wabi sabi interieur. Creëer 
daarentegen met behulp van donkere aardetinten 
en zachte crèmekleuren een ontspannen sfeertje. 
Warm beige, gebroken wit en koelere grijstinten 
passen hier bijvoorbeeld ook perfect bij. Wil je 
graag wat contrast aanbrengen, leg dan een 
okergeel accent of plaats enkele accessoires met 
een zachte pasteltint in de ruimte. 

TERUG NAAR DE BASIS

Een belangrijk principe van een wabi-sabi 
levensstijl is minimalisme. Deze interieurtrend 
keert zich af tegen de consumptiemaatschappij 
en verkiest spaarzaam ingerichte ruimtes. Weg 
dus met alle rommel in huis en stoppen met 
het doelloos aankopen van spullen. Kies voor 
kwaliteitsvolle, duurzame meubels met een 
eenvoudig ontwerp en denk bewust na over wat 
je in je interieur plaatst. Voorwerpen met een 
ziel, zoals vondsten op de lokale rommelmarkt 
of erfstukken van je grootouders, zorgen voor de 
ideale doorleefde aanvulling in huis. 

▶
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https://www.dmlights.be/foscarini_aplomb_large_dim_grijs~0UEGY
https://www.dmlights.be/muuto_leaf_floor_koper~18JRC
https://www.dmlights.be/muuto_tip_mu_22324_olijf~17DRX


SFEERVOL, DIMBAAR LICHT

Dimbare verlichting met een warm witte lichtkleur 
schept een gemoedelijke sfeer. Zoals bij de rest 
van je interieur kan je hier kiezen voor lampen 
gemaakt van natuurlijke materialen zoals beton, 
hout of karton. Ook koperkleurige lampen zijn 
een leuke optie, omdat ze perfect passen bij de 
warme aardetinten die zo eigen zijn aan een 
wabi sabi interieur. Tafellampjes en kaarslicht 
voorkomen dat de leefruimte te fel verlicht wordt 
en vormen daardoor een goede aanvulling op de 
algemene verlichting in de ruimte. 

VERANDER JE MANIER VAN 
DENKEN

Als het goed is zorgt een wabi sabi interieur voor 
een gevoel van rust en harmonie. Het leidt tot 
dankbaarheid voor hetgeen je hebt, in plaats van 
je blind te staren op de dingen die er niet zijn. 
Deze verschuiving in je manier van denken zorgt 
ervoor dat je je gelukkiger voelt in het hier-en-nu. 
Reden te meer dus om je te laten inspireren door 
deze nieuwe kijk op de wereld en te starten met 
de creatie van een rustgevende thuis. ■
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5 &tradition P376 KF1 pendellamp €€€. &tradition 
Copenhagen tafellamp €€€. 6 &tradition Milk tafellamp €.

https://www.dmlights.be/_tradition_milk_na1_bruin___zwart~0B617
https://www.dmlights.be/_tradition_p376_kf1_aluminium~16Q7W
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IC Lights Family

New model - new colour

https://www.dmlights.be/filter?mainColor=Rood&search=ic+lights
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De mooiste tripod lampen
Tripod lampen zijn een stijlvolle blikvanger in ieder interieur. Of je nu houdt van modern of klassiek, 

budgetvriendelijk of luxueus, je vindt vast wel een exemplaar dat perfect bij jou past. Ontdek hieronder 
de mooiste tripod lampen van dit moment en geniet thuis van gezellige herfstavonden. 

1 &tradition Tripod HM8 staanlamp €€€. 2 Domus Sten Linum staanlamp €€€. 3 Flos Superloon staanlamp €€€€. 4 Trio Delhi 
staanlamp €€. 5 Petite Friture Mediterranea staanlamp €€€€. 6 Luceplan Lola staanlamp €€€. 7 Foscarini Rituals Tavolo 
tafellamp €€€. 8 Philips Instyle Gilbert tafellamp €. 9 Absinthe Pose tafellamp €.
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https://www.dmlights.be/_tradition_tripod_hm8_roodbruin~19JGX
https://www.dmlights.be/domus_sten_linum_eik___creme~0B9QQ
https://www.dmlights.be/petite_friture_mediterranea_pf_l0570801_geborsteld_messing~19HA0
https://www.dmlights.be/trio_delhi_tr_403400167_antiek_nikkel~18OGR
https://www.dmlights.be/luceplan_lola_d15_d__aluminium~00N23
https://www.dmlights.be/absinthe_pose_tafellamp_zwart~0T0LI
https://www.dmlights.be/flos_superloon_fl_f6630030_zwart~0TLO5
https://www.dmlights.be/foscarini_rituals_tavolo_fluo_2_wit~06C4X
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Verlichting uit de Lage Landen
De afgelopen maanden werd er massaal opgeroepen om lokaal te shoppen. Een initiatief waar we 

graag ons steentje toe bijdragen. Daarom zetten we in dit artikel de mooiste verlichting van de 
Lage Landen in de kijker. 

BELGIE
Beginnen doen we met het best 
vertegenwoordigde land. Dat dmlights in België 
gevestigd is zal er wel voor iets tussen zitten, 
maar het is een feit dat er flink wat kwalitatieve 
verlichtingsmerken te vinden zijn in ons kleine 
landje.

STRAK ARCHITECTURAAL

We weten niet of het een gevolg is van de 
typische Vlaamse bescheidenheid, maar het is 
opvallend dat we in België haast alleen strakke, 
architecturale verlichting terugvinden. De 
bekendste namen zijn Delta Light, Wever & Ducré 
en Modular Lighting, stuk voor stuk grote spelers 
in de wereld van de verlichting. 



DELTA LIGHT

Beginnen doen we met Delta Light, marktleider en 
trendsetter in architecturale verlichting. Hoewel het bedrijf 
sinds zijn oprichting een enorme groei kende, is het 
altijd een familieaangelegenheid gebleven. Vader Paul 
Ameloot stond aan de wieg van het West-Vlaamse merk 
en met zonen Peter en Jan die mee in de zaak stapten is 
de toekomst van Delta Light verzekerd.

Het merk is vooral bekend om zijn complete gamma aan 
architecturale verlichting. Of je nu op zoek bent naar 
licht voor je woning, bedrijf, winkel of horecazaak, bij 
Delta Light vind je alles wat je nodig hebt, voor binnen én 
buiten.

Topcollectie: Deep Ringo €

De diepliggende spotjes uit de Deep Ringo collectie 
geven perfect weer waar Delta Light voor staat. Stijlvolle 
en subtiele verlichting die nooit om aandacht schreeuwt 
maar wel een meerwaarde betekent voor elk interieur.

WEVER & DUCRÉ

De tweede uit ons lijstje is Wever & Ducré. Deze 
naam is niet afkomstig van de oprichters, maar is 
een samenstelling van de vijf succesfactoren waarop 
de oprichters zich toelegden: werklust, vertrouwen, 
enthousiasme, durf en creativiteit. Een strategie die lijkt 
te werken, want ook Wever & Ducré is uitgegroeid tot één 
van de grootste namen in de verlichtingsindustrie.

Het Ducré-gedeelte (durf en creativiteit) is goed 
terug te zien in de collectie van het eveneens West-
Vlaamse bedrijf. Bij de Kortrijkzanen durven ze het 
puur architecturale al eens laten varen om een meer 
decoratieve richting in te slaan. Dit zorgt ervoor dat je bij 
Wever & Ducré steeds terecht kan voor de meest trendy 
verlichting.

Topcollectie: Wiro €€ - €€€

Als er één productlijn is die de decoratievere koers van 
Wever & Ducré belichaamt is het de Wiro-reeks wel. 
Trendy draadarmaturen in stoer zwart of sfeervol koper 
die zich in elk modern of industrieel interieur thuis voelen.

https://www.dmlights.be/delta_light/deep_ringo
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_tabel__1_0_diamond_koper___zwart~16KOE
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_cone_1_0__shade_zwart~167QZ
https://www.dmlights.be/delta_light_deep_ringo_hi_ip_s2_zwart~0SADC
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_6_5_wiro__shade_roestig~16K6E
https://www.dmlights.be/delta_light_deep_ringo_hi_ip_s2_wit~0SADE
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_wand__1_1_cone_zwart~16KFS
https://www.dmlights.be/wever___ducre_wiro_vloer__1_0_diamond_koper___zwart~16KOU
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MODULAR LIGHTING

We weten niet wat er in het water zit, maar ook 
Modular Lighting is gevestigd in de meest westelijke 
provincie van Vlaanderen. Verder zijn ze ook in de 
jaren 80 opgericht, gespecialiseerd in architecturale 
verlichting en wereldwijd gekend voor hun kwalitatieve 
designs. 

En toch is Modular Lighting het buitenbeentje in dit 
rijtje. Bij Modular Lighting is het vaak net dat tikkeltje 
excentrieker, gewaagder. Dat vertaalt zich niet enkel 
in hun designs, maar vaak ook in de erg opvallende 
campagnes die ze errond bouwen. Modular is meer 
dan een merk, het is een filosofie.  

Topcollectie: Nomad €€ - €€€€

Bij geen enkele collectie is het Modular-DNA 
zo uitgesproken als bij de Nomad. Stoer, ietwat 
ongebruikelijk, maar functioneel en esthetisch 
verantwoord. 

EERVOLLE VERMELDINGEN

We zouden gerust nog even kunnen doorgaan met het 
in de kijker zetten van Belgische verlichtingsmerken, 
maar helaas had onze hoofdredacteur maar 5 pagina’s 
voorzien. Daarom nog snel een eervolle vermelding 
voor Doxis, Trizo21, Bel Lighting, Uni-Bright, Orbit, 
PSM Lighting en TossB, ook allemaal fabrikanten van 
hoogwaardige architecturale verlichting.

Vermelden we nog graag Dark, het enige Belgische 
verlichtingsmerk dat volop de kaart van design trekt. 
Opvallende ontwerpen in nog opvallendere kleuren is 
waar dit merk zijn faam mee verworven heeft. Verder 
mogen we ook Royal Botania en Nautic niet vergeten, 
die garant staan voor luxueuze en karaktervolle 
verlichting met een tijdloze uitstraling. ▶

https://www.dmlights.be/modular_lighting/nomad
https://www.dmlights.be/modular_lighting_nomad_mo_12023809_wit_structuur~0SLH2
https://www.dmlights.be/modular_lighting_nomad_mo_12024005_aluminium~0SKR2
https://www.dmlights.be/orbit_border_cone_up_1x_cone_cob_led_zwart___zwart~112JR
https://www.dmlights.be/dark_znow_jr_16_6_4w_led_230v_koel_wit_4000k_600lm_niet_dimbaar__zwart~0B0SZ
https://www.dmlights.be/royal_botania_q_bic_wandlamp_gepolijst_roestvrij_staal~00MDW


NEDERLAND
De lijst van Nederlandse merken is een pak korter, maar daarom zeker niet minder de moeite. Uiteraard 
is er Philips, wereldleider op gebied van (led)verlichting, maar verder zijn er ook nog enkele erg fijne 
designlabels die het ontdekken waard zijn.

PHILIPS

Philips een “Nederlands verlichtingsbedrijf” noemen is 
dit elektronicaconcern oneer aandoen. De Koninklijke 
Philips is een beursgenoteerd bedrijf dat wereldwijd 
ongeveer 80.000 mensen tewerkstelt. Feit is wel dat de 
tech gigant ontstaan is in Nederland en  dat de eerste 
producten die ze op de markt brachten gloeilampen 
waren.

In de bijna 130 jaar sinds die eerste gloeilampen heeft 
het merk uit Eindhoven zich zowat op alle takken van 
de elektronica toegespitst, zonder zijn roots te vergeten. 
Dankzij een constant streven naar innovatie is het merk 
uitgegroeid tot de wereldleider in zowel conventionele 
als slimme verlichting.

Topcollectie: Philips Hue

Technisch gesproken is Philips Hue een merk en geen 
collectie, maar what’s in a name? Met de introductie 
van Hue zette Philips zijn naam als innovator kracht 
bij en bracht het slimme verlichting in geen tijd naar de 
huiskamer van de gewone man.

MOOOI

Neen, je kijkt niet dubbel. Er staan wel degelijk drie O’s. 
Die extra “O” voegden oprichters Marcel Wanders en 
Casper Vissers toe om aan te geven dat ze ook streefden 
naar meer mooiheid en uniekheid. Wat ons betreft 
hadden ze gerust nog meer O’tjes mogen toevoegen, 
want de collectie van Moooi is in één woord verbluffend.

Een ander woord dat perfect bij Moooi past is 
eigenzinnig. Als geen ander weten ze balans te brengen 
tussen wilde ideeën en stijlvolle uitwerking. Zo ogen 
zelfs de meest buitensporige designs (levensgroot paard 
iemand?) nooit over-the-top en zijn zelfs de “normalere” 
lampen met geen ander te vergelijken.

Topcollectie: Heracleum €€€€

De Moooi Heracleum hanglampen, geïnspireerd door de 
plantenfamilie met dezelfde naam, zijn een toonbeeld 
van creativiteit, vernuft en oogverblindend design.  Net de 
eigenschappen waar we aan denken bij het horen van de 
naam Moooi.

https://www.dmlights.be/philips_hue
https://www.dmlights.be/moooi_heracleum_small_ii_4m_cable_nikkel~16UUC
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AY ILLUMINATE

Toegegeven, Ay Illuminate klinkt niet echt Nederlands. 
Toch kent het bedrijf zijn oorsprong in Amersfoort. De 
inspiratie en materialen voor hun lampen komen echter 
van over de hele wereld. Van visnetten uit Swaziland 
over rotan uit Indonesië tot kasjmier uit Afghanistan, Ay 
Illuminate speurt alle uithoeken van onze planeet af op 
zoek naar unieke structuren, vormen en materialen.

 Om de authenticiteit van de gebruikte materialen en 
technieken te bewaren gaan ze bovendien steeds 
samenwerkingen aan met lokale ambachtslieden. 
Met een Ay Illuminate lamp haal je dus niet enkel een 
prachtig stuk design in huis maar steun je ook een 
fantastisch project aan de andere kant van de wereld.

Topcollectie: Nama €€€ - €€€€

Urban Jungle is één van de hotste interieurstijlen van 
de laatste jaren met rotan als een zeer geliefkoosd 
materiaal. Deze Nama lampen zijn dan ook perfect voor 
jouw “nature inspired” inrichting.

DROOG

Soms weet je door een merknaam meteen wat je kan 
verwachten, zoals bij Moooi. Soms kan een merknaam 
echter ook zeer misleidend zijn. Denk je bij ‘droog’ 
aan saai en duf, dan kom je bij deze Amsterdamse 
designstudio bedrogen uit. 

Dit kleine maar fijne merk heeft een totaal unieke kijk op 
design. Voor droog zit design in alles. Alledaagse dingen 
kunnen design worden, verpakking wordt onderdeel van 
het ontwerp, lampen worden meer dan lichtbron. 

Topcollectie: Sticky Lamp €

Mocht je een Sticky Lamp cadeau krijgen, haal ze dan 
vooral niet uit de verpakking. Als aanklacht tegen de 
“oververpakking” werd bij deze wandlamp de verpakking 
in het design geïntegreerd. Origineel en ecologisch!

https://www.dmlights.be/ay_illuminate/nama
https://www.dmlights.be/ay_illuminate/nama
https://www.dmlights.be/droog_sticky_lamp_dd_13024_wit~16YW5


-

https://www.dmlights.be/buitenverlichting?brand=slv
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Padverlichting
De wandel- en rijpaden rond je huis en tuin verlichten is niet enkel erg handig in het donker, maar 

schept ook heel wat extra sfeer in je buitenomgeving. Van welke stijl je ook houdt, hieronder vind je 
alvast inspiratie om je oprijlaan en tuinpaden te verlichten tijdens de komende donkere maanden.

1 Philips MyGarden Robin tuinpaal €. 2 Philips MyGarden Crust grondspot €. 3 Royal Botania Northpole tuinpaal €€€. 4 Delta Light 
Logic grondspot €. 5 Il Fanale Venezia tuinpaal €€. 6 Nordlux Pato Round grondspot €. 7 SLV Lisenne tuinpaal €€. 8 SLV Dasar 
Flat 80 grondspot €. 9 Trio Hudson LED tuinpaal €.

4

7

21
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https://www.dmlights.be/delta_light_logic_f1_aluminiumgrijs~0AKE3
https://www.dmlights.be/il_fanale_venezia_248_11_orb_messing___koper~00LZQ
https://www.dmlights.be/slv_lisenne_pole_e27_grijs~134BK
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_robin_zwart~0C36E
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_crust_roestvrij_staal~0US7O
https://www.dmlights.be/royal_botania_northpole_40_teak~00MD7
https://www.dmlights.be/trio_hudson_led_tuinpaal_antraciet~0B6CY
https://www.dmlights.be/nordlux_pato_round_roestvrij_staal~0ZOI3
https://www.dmlights.be/slv_dasar_flat_80_roestvrij_staal~0927S
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De ideale thuiswerkplek 
inrichten

2020 is het jaar dat we massaal zijn beginnen telewerken. Velen onder ons moesten zich 
van de ene op de andere dag aanpassen om van thuis uit te werken. Van geïmproviseerde 

werkplekken aan de keukentafel tot volledig ingerichte bureauruimtes: hoe creëer je nu de ideale 
thuiswerkplek? Wij zochten het voor jou uit.

VOORDELEN EN UITDAGINGEN

Thuiswerken lijkt voor velen de ideale oplossing. 
’s Ochtends steken we snel de kleren in de 
wasmachine om ze tijdens onze middagpauze 
op te hangen, of we stofzuigen even na de lunch. 
Dankzij een betere balans tussen werk en privé 
en verplaatsingstijd die wegvalt hebben we meer 
vrije tijd om te besteden aan onze hobby’s. Uit 
een studie van Forbes blijkt trouwens ook dat 
werknemers een stuk gelukkiger én productiever 
worden van thuiswerken.

Maar we moeten het toegeven: telewerken is 
ook een uitdaging. Kinderen die om aandacht 
schreeuwen, de kat die op je klavier springt of 
de buurman die zijn gras begint te maaien. Met 
zoveel afleiding organiseer je je werkplek best zo 
goed mogelijk voor een optimale concentratie.

DE LOCATIE VAN JE BUREAU

Zonder twijfel het belangrijkste aan het inrichten 
van je thuiswerkplek: de plaats van je bureau. Je 
laptop en toebehoren installeren aan de keuken- 
of eettafel is namelijk niet erg bevorderlijk voor je 
productiviteit. Zorg dus best voor een apart plekje 
in huis om je materiaal te installeren. 

Heb je (nog) geen kinderen? Dan heb je 
waarschijnlijk een slaapkamer op overschot die 
je kan omtoveren tot bureauruimte. Als je geen 
lege kamer hebt kan je ook een plekje zoeken 
in je leefruimte. Hou er rekening mee dat je 
bureau in dat geval wel ‘in het zicht’ zal staan, 
maar dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. 
Afhankelijk van je woonstijl kan je op zoek gaan 
naar een opvallende designschrijftafel of antieke 
secretaire als pronkstuk voor je kamer. Heb je 
bouw- of renovatieplannen? Zorg er dan voor dat 
je bureauruimte mee wordt opgenomen in de  
(ver)bouwplannen.

1

https://www.dmlights.be/muuto_tip_mu_22323_koper~18JR6
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_base_tavolo_zwart~0657Y
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Ga jij binnenkort aan de slag met 
onze tips? Doe alvast wat inspiratie 
op op de volgende bladzijde.

Veel succes!

KIES JE DECORATIE

Je hebt de perfecte plaats gevonden voor je nieuwe 
bureau en een uniek meubelstuk op de kop kunnen 
tikken? Goed zo! Nu wil je je nieuwe werkplek ook wat 
aantrekkelijker en gezelliger maken met decoratie. 
Wat dat betreft zijn wij alvast fan van de uitdrukking 
“Clean desk, clean mind”. Een leuke kamerplant doet al 
wonderen, maar ook andere accessoires zoals een kleine 
wereldbol, een hippe bureaukalender en een originele 
fotokader komen helemaal tot hun recht op je bureau.

Uiteraard mag ook een bureaulamp niet ontbreken. Maar 
let op: maak het niet té gezellig, want ook al houden we 
van warm wit en gedimd licht, jammer genoeg hoort dit 
niet thuis in een werkomgeving. Een koel witte lichtkleur 
met een kleurtemperatuur van 4000K en hoger leunt 
dichter aan bij daglicht, bevordert onze productiveit en 
geeft ons energie. ▶

1 Muuto Tip koper €€. 2 Flos Kelvin LED zwart €€.  
3 SLV Mecanica Plus TL zwart €. 4 Artemide Tolomeo aluminium €€.

2 3

4

https://www.dmlights.be/muuto_tip_mu_22323_koper~18JR6
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_base_tavolo_zwart~0657Y
https://www.dmlights.be/slv_mecanica_bureaulamp_met_dimmer_zwart~17DSJ
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_micro_led_met_tafelvoet_aluminium~089I7
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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.

1 Anglepoise Type 75 Margaret Howell zeewier €€. 2 Artemide Tolomeo aluminium €€. 3 Flos Kelvin LED zwart €€. 4 Muuto Tip 
koper €€. 5 SLV Mecanica Plus TL zwart €. 6 Trio Kimi zwart €. 7 Artemide Tizio zwart €€. 8 Seletti Monkey “Sitting” wit €€.  
9 &tradition Flowerpot VP3 messing €€€.

4

7

21
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9

https://www.dmlights.be/muuto_tip_mu_22323_koper~18JR6
https://www.dmlights.be/slv_mecanica_bureaulamp_met_dimmer_zwart~17DSJ
https://www.dmlights.be/artemide_tizio_35__zwart~089GG
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_margaret_howell_bureaulamp_zeewier~0TCAK
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_micro_led_met_tafelvoet_aluminium~089I7
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_base_tavolo_zwart~0657Y
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_messing~0SP8O
https://www.dmlights.be/trio_kimi_tr_508300132_mat_zwart~18OMP
https://www.dmlights.be/seletti_monkey__sitting__wit~1700S


Philips Hue maakt 
sfeer creëren  
eenvoudig
 
De beste manier om een film te kijken is met de juiste sfeer.  
Met Philips Hue slimme verlichting verandert je huiskamer in  
een thuisbioscoop. Transformeer je verlichting en een avondje  
tv-kijken in een buitengewone ervaring met 16 miljoen kleuren  
of elke tint wit.

www.dmlights.com/nl/philips/hue

Philips Hue 
Ensis

Philips Hue 
Flourish

Philips Hue 
Signe

http://www.dmlights.be/philips-hue


20 dmlights

Ontdek de nieuwigheden 
van Flos

Het Italiaanse merk Flos verwent dit jaar de liefhebbers van designverlichting met heel wat 
nieuwe lampen. Het gamma wordt uitgebreid met hedendaagse, opvallende kleuren en straffe 

nieuwkomers. Wij hebben alvast de laatste nieuwigheden voor jou opgelijst in een handig 
overzicht.

FLOS BELLHOP

Een handige, decoratieve tafellamp: zo kunnen 
we de Flos Bellhop het beste omschrijven. 
Dankzij de oplaadbare accu kan je het lampje 
overal gebruiken, en bovendien kan je het 
warm witte licht dimmen. Kies uit maar liefst vier 
verschillende lichtsterktes en creëer de ideale 
sfeer waar je maar wilt. 

De populaire Bellhop was al verkrijgbaar in het 
wit, oranje, grijs en bruin en krijgt er nu twee 
broertjes bij: een strakke blauwgrijze variant en 
eentje in een vrolijke gele kleur.

Flos Bellhop collectie €€

FLOS GLO-BALL

De puurheid van Italiaans design vinden we terug in de 
veelzijdige Glo-Ball collectie van Flos. Dankzij het uitgebreide 
gamma kan je met de Glo-Ball alle kanten uit. Zo kan je 
kiezen uit een hanglamp, wand- of plafondlamp, tafellamp 
en staanlamp. Deze twee laatste zijn nu ook beschikbaar in 
een stijlvolle zwarte kleur. Het functioneel en tijdloos design 
kenmerkt zich door een mondgeblazen glazen bol die zacht 
en diffuus licht verspreidt. Met een ingebouwde dimmer in het 
snoer creëer je in een handomdraai de perfecte sfeer in je 
interieur. Wist je trouwens dat de staande lamp verkrijgbaar is 
in drie verschillende formaten? De volledige collectie ontdek je 
op onze website.

Flos Glo-ball collectie €€ - €€€€

https://www.dmlights.be/flos_bellhop_rechargeable_blauwgrijs~19KAS
https://www.dmlights.be/flos_bellhop_rechargeable_geel~19KAU
https://www.dmlights.be/flos_glo_ball_table_1_zwart~19KAE
https://www.dmlights.be/flos_glo_ball_floor_3_zwart~19KAC
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FLOS FOGLIO

Deze wandlamp met architecturaal karakter 
werd gelanceerd in 1966, en verovert vandaag 
nog steeds vele harten. Dit unieke ontwerp 
met twee lichtbronnen biedt zowel direct, 
indirect als deels diffuus licht. Naast de kleuren 
zwart, wit en chroom is deze klassieker nu ook 
verkrijgbaar in twee nieuwe luxueus ogende 
kleuren: goud en zwart nikkel. Een ware 
blikvanger in je interieur!

Flos Foglio collectie €€

FLOS 2097/18

De eeuwenoude klassieke kroonluchter is terug 
van (nooit) weggeweest. Dat kroonluchters 
absoluut hip kunnen zijn, bewijst Flos met de 
2097/18 collectie. Deze moderne interpretatie van 
hoogwaardige kwaliteit telt maar liefst achttien 
zuinige led-lichtbronnen om je interieur in de verf 
te zetten. De hippe kroonluchter is verkrijgbaar 
in de kleuren mat zwart, chroom en messing 
waardoor hij in iedere ruimte past. Bovendien 
kan je kiezen tussen een model met een heldere 
lichtbron of eentje met mat witte lampen.

Flos 2097 collectie €€€€

FLOS TAB

De pure Italiaanse eenvoud vinden we terug in het design van 
de Tab vloerlamp. Deze stijlvolle staande lamp met handige 
voetschakelaar heeft een opvallend grote lampenkap. Draai 
de kap 45° en kies de ideale lichtinval om te lezen of werken. 
Behalve strak wit en elegant zwart is deze blikvanger nu ook 
beschikbaar in het mat blauw én mat donkergroen. 

De Flos Tab is ook verkrijgbaar als handige bureaulamp, die je 
bovendien kan dimmen. Een echte eyecatcher voor je bureau of 
werkplek!

Flos Tab collectie €€ ▶

https://www.dmlights.be/flos_foglio_wall_goud___nikkel~19KAI
https://www.dmlights.be/flos_tab_t_led_dimbaar_mat_donkergroen~19KAQ
https://www.dmlights.be/flos_tab_f_led_mat_blauw~19KAK
https://www.dmlights.be/flos_2097_18xled_mat_zwart~19KA6
https://www.dmlights.be/flos_2097_18xled_messing~19KA4
https://www.dmlights.be/flos_foglio_wall_zwart~00IMQ


FLOS IC LIGHTS DOUBLE

Wegens succes uitgebreid: de wand- en 
plafondlamp uit de bekende IC Lights 
collectie krijgt er een broertje bij met een 
dubbele lichtbron. De ontwerper, Michael 
Anastassiades, besloot dat het tijd was 
om de familie uit te breiden met een nieuw 
exemplaar. Het resultaat? Twee prachtige, 
lichtgevende parels die hun evenwicht 
vinden op een strakke staaf. Deze elegante 
wandlamp is verkrijgbaar in chroom, messing, 
zwart en bordeaux.

Flos IC Lights collectie €€ - €€€€

FLOS IC LIGHTS

Eén van de populairste collecties van Flos 
is wellicht IC Lights. Deze unieke collectie 
bestaande uit een staande lamp, een plafond- 
en wandlamp, een hanglamp en een tafellamp 
is nu beschikbaar in een chique bordeaux 
kleur. Laat je verrassen door de volledige 
collectie en geef je interieur een boost met 
deze designtopper.

https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_c_w2_plafond_wandlamp_bordeaux~1B1F5
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_c_w1_double_wall_ceiling_bordeaux~1B1ET
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_f2_staanlamp_bordeaux~1B1FN
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_t2_tafellamp_bordeaux~1B1FX
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_s2_hanglamp_bordeaux~1B1FR
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_t1_high_tafellamp_bordeaux~1B1FT
https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_t1_low_tafellamp_bordeaux~1B1FV
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Bloc

https://www.dmlights.be/flos_ic_lights_t1_low_tafellamp_bordeaux~1B1FV
https://www.dmlights.be/absinthe_bloc_2_100x100x100mm_zwart~0801X
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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


