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Nieuw bij dmlights: 
Frandsen

Sfeervolle designklassiekers met een vleugje Scandinavische frisheid. Dat is de succesformule 
waarmee Frandsen al jarenlang de harten van designliefhebbers verovert. De roots van dit 

succesvolle familiebedrijf liggen in Denemarken, maar het merk is geliefd tot ver buiten de Deense 
landsgrenzen. Laat je inspireren door hun verhaal en ontdek alle populaire designs  

vanaf nu ook op onze webshop.

HOE DE BALL AAN HET ROLLEN 
GING

Voor de start van het verhaal van Frandsen 
keren we terug naar de jaren 60 van de vorige 
eeuw. Benny Frandsen is op dat moment een 
jonge Deen, afkomstig uit het pittoreske dorpje 
Skanderborg. Hij is pas afgestudeerd als 
elektrisch ingenieur, op verzoek van zijn moeder. 
Maar hij is niet van plan om ook effectief als 
ingenieur aan de slag te gaan. Zijn grote droom is 
namelijk om verlichting te ontwerpen. 

Lang duurt het niet voordat Benny Frandsen zijn 
eerste stappen zet in de verlichtingsbranche. 
Hij krijgt de kans om een aantal lampen te 

ontwerpen voor een lokale discotheek, en grijpt 
die met beide handen. Niet veel later, in 1968, 
besluit hij om zijn eigen bedrijfje op te starten. 
Met de kelder van zijn huis als atelier legt hij 
zich in eerste instantie toe op de productie van 
vierkante en geometrische lampen. Helaas 
kent dit weinig succes. Hij besluit daarop een 
andere weg in te slaan en ontwerpt in 1969 de 
kogelronde Ball-lamp. Een schot in de roos, want 
deze minimalistische, functionele hanglamp is 
vanaf het begin bijzonder populair bij de Deense 
bevolking. Het betekent voor Frandsen de start 
van een succesvolle carrière als designer en 
zakenman. Zijn bedrijf is intussen uitgegroeid tot 
een internationaal vermaard designmerk.

Flashforward naar 2021. Ook vandaag nog staat 
Benny Frandsen aan het roer van de succesvolle 
onderneming waaraan hij meer dan 50 jaar 
geleden is beginnen bouwen. Het Deense merk 
kan intussen steunen op een jarenlange ervaring 
op het gebied van verlichting, vertrouwend op 
de kwaliteit en originaliteit van hun creaties. 
Een van de grootste troeven van hun designs is 
dat ze zowel hedendaags als tijdloos ogen. En 
laat dat nu net het ideale recept zijn voor een 
klassieker die decennialang populair blijft. Zo is 
de Ball-collectie, waarmee het allemaal begon, 

nog steeds relevant en een echte bestseller. Het 
geheim? Frandsen blijft dit ontwerp steeds verder 
ontwikkelen, met nieuwe kleuren en uitvoeringen. 
Zo past de lamp op elk moment bij de huidige 
trends en technologie. Als er één ding is dat we 
kunnen leren van Frandsen, dan is het wel dat 
knap design en een goed zakelijk inzicht nooit uit 
de mode geraken. ▶

https://www.dmlights.be/frandsen_ball_single_bureaulamp_mat_wit~1DKJD
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PASSIE VOOR LICHT

Laat je verrassen door de veelzijdigheid van de verlichting van Frandsen. Hedendaags en on trend, 
maar tegelijk zo minimalistisch dat de tijd geen vat lijkt te hebben op de designs. De lampen zijn stuk 
voor stuk van uitstekende kwaliteit, waardoor je er jarenlang van kan genieten. We vertellen met veel 
plezier wat meer over onze favorieten.

Ball

Het meest gekende design van Frandsen, dat 
is zonder twijfel de Ball. De befaamde ronde 
hanglamp in glanzend metaal en de magnetische 
wandlampjes betekenden in 1969 de doorbraak 
van het merk. En ook al blies dit iconische 
ontwerp onlangs 50 kaarsjes uit, toch prijkt het 
ook nu nog bovenaan de lijst van bestsellers 
die Frandsen produceert. Door de jaren heen 
is de Ball-collectie immers uitgegroeid tot een 
complete lampenfamilie. Je hebt de keuze uit 
een groot aantal variaties en kleuren, van tijdloze 
exemplaren tot trendy uitvoeringen. 

Cool

Deze stoere lampen hebben zelfs geen 
lampenkap nodig om de show te stelen.  
De Cool-collectie bestaat uit een 
wandlamp, hanglamp, tafellamp en 
staanlamp.  
Hun gemeenschappelijke deler: een 
modern, minimalistisch uiterlijk waarbij de 
lichtbron centraal staat. Ben je op zoek 
naar een hedendaagse lamp met helder 
licht? Dan is dit design misschien wel 
wat je zoekt. Elk model in de collectie is 
verkrijgbaar in een stijlvolle zwarte of een 
warme messing uitvoering. Welke kleur 
heeft jouw voorkeur?

Lyss

Dankzij zijn eenvoudige vormgeving en 
matte afwerking voelt de Lyss van Frandsen 
zich thuis in elke woonstijl. De tafellamp, 
wandlamp, staanlamp en hanglamp in deze 
collectie kunnen bovendien perfect met elkaar 
gecombineerd worden. Hun kegelvormige 
lampenkap zorgt voor een gericht, maar 
ook gezellig lichteffect. De Lyss-lampen 
zijn te verkrijgen in vier kleuren, waaronder 
een prachtige warme amandelkleur voor de 
liefhebbers van kleurrijk design. ■

Grace

Stijlvol en elegant, met een tijdloze charme. Dit 
druppelvormige glazen ontwerp van de hand 
van Toni Rie, Head of Design bij Frandsen, 
schept een eerder klassieke sfeer in de ruimte. 
De schuin afgesneden onderkant voegt dan 
weer een speelse twist toe aan het geheel. 
Deze unieke hanglamp is verkrijgbaar in twee 
verschillende formaten. Mooi op zichzelf als 
blikvanger, maar ook erg geslaagd in een 
cluster van meerdere lampen. Voor het glas van 
de lampenkap heb je de keuze uit drie tinten, 
dus er is zeker voor ieder wat wils. 

https://www.dmlights.be/frandsen_lyss_wandlamp_mat_lichtgrijs~1D75H
https://www.dmlights.be/frandsen_lyss_pendellamp_mat_groen~1DKKJ
https://www.dmlights.be/frandsen_lyss_staanlamp_mat_amandel~1D759
https://www.dmlights.be/frandsen_grace_pendellamp_o21cm_groen___zwart~1DBSV
https://www.dmlights.be/frandsen_cool_luster_antiek_messing~1DBSB
https://www.dmlights.be/frandsen_ball_double_staanlamp_zwart~1D729
https://www.dmlights.be/frandsen_ball_o18cm_antiek_messing~1D71P
https://www.dmlights.be/frandsen_ball_magneet_petroleumblauw~1D70Z
https://www.dmlights.be/frandsen_cool_wandlamp_mat_zwart~1DBSN
https://www.dmlights.be/frandsen_cool_tafellamp_antiek_messing~1DBSH
https://www.dmlights.be/frandsen_grace_pendellamp_o21cm_champagne___antiek_messing~1DBSX
https://www.dmlights.be/frandsen_grace_pendellamp_o21cm_rookgrijs___zwart~1DBST


8 9dmlights dmlights

Ruimtebesparende klemlampen 
voor jouw bureau

Een handige klemlamp is de ideale oplossing om verlichting te voorzien op plaatsen waar de ruimte 
eerder beperkt is. Klem de lamp vast aan je werkblad, een wandplank of de boekenkast en laat het licht 

schijnen waar jij het nodig hebt dankzij de flexibele arm.

1 Anglepoise Type 75. 2 Artemide Tolomeo. 3 Design for the people Arki. 4 Flos Kelvin. 5 Fontana Arte Naska. 6 Hay PC.  
7 Marset Polo. 8 Nordlux Cyclone. 9 Nordlux Mento.

4

7
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5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/frandsen_ball_single_staanlamp_mat_zwart~1DKJR
https://www.dmlights.be/frandsen_cool_staanlamp_antiek_messing~1DBSL
https://www.dmlights.be/frandsen_cool_luster_antiek_messing~1DBSB
https://www.dmlights.be/frandsen_lyss_tafellamp_mat_amandel~1D753
https://www.dmlights.be/frandsen_ball_magneet_antiek_messing~1D717
https://www.dmlights.be/frandsen_grace_pendellamp_o21cm_groen___zwart~1DBSV
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_wandlamp_pikzwart~14DWX
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_micro_zwart~089HP
https://www.dmlights.be/nordlux_cyclone_met_klem_zwart~0ZO2H
https://www.dmlights.be/fontana_arte_naska_tafellamp__small__nasketta__zwart~175RO
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_clamp_tavolo_zwart~0658A
https://www.dmlights.be/hay_pc_dubbele_arm_met_klem_zwart~19BKJ
https://www.dmlights.be/nordlux_mento_tafellamp__met_klem__zwart~0ZOGB
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_arki_tafellamp_zwart~0ZP4J
https://www.dmlights.be/marset_polo_mr_a642_001_zwart~063RD
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Hovden

SG Lighting Benelux    •    Blokhuisstraat 47    •    2800 Mechelen Noord Zone B    •    Belgie    •    info.benelux@sglighting.net

Hovden
Hovden is een reeks premium tuinspots voor het creeren van architecturale sferen in tuinen en 
parken. De spots zijn gemaakt uit stevig CNC-gefreesd aluminium met een garantie van 10 jaar 
tegen corrosie. Plug-and-play , geleverd met 2m kabel met stekker. Waterdicht IP67.
Prikker en anti-verblindingvizier optioneel.

Hovden 230x297.indd   1 01.06.2021   09.55

Decoratieve kooldraadlampen 
voor een vintage look

Een kooldraadlamp of filament lamp combineert de hedendaagse energiezuinige led technologie met 
het uiterlijk van een klassieke Edison gloeilamp. Deze lampen zijn erg decoratief, passen in ieder 

interieur en zorgen voor een gezellige vintage sfeer in je huis.

4

7

21

5
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9

1 Nordlux Smart E27. 2 Philips Hue Filament E27. 3 Philips Filament E27. 4 Philips Vintage Led E27. 5 WiZ Filament E27. 6 SLV 
G123 E27. 7 Segula Vintage Line E27. 8 Segula Design Line E27. 9 Segula Ambient Line E14.

https://www.dmlights.be/sg_lighting_hovden_micro_grafiet~1CVBA
https://www.dmlights.com/nl/astro_homefield_240_pendellamp_zwart_getextureerd~14ELO
https://www.dmlights.be/philips_hue_lampen_e27__filament__7w_bluetooth_goud~18778
https://www.dmlights.be/segula_design_line_led_e27__bulb_curved__4w_160lm_dim~1AEKM
https://www.dmlights.be/wiz_filament_e27__g95__6_7w_806lm_wifi_dim_~1CIMD
https://www.dmlights.be/nordlux_smart_e27__a60__4_7w_650lm__bluetooth_dim___transparant~1CJD0
https://www.dmlights.be/slv_ledlampen_g125~134NO
https://www.dmlights.be/segula_ambient_line_led_e14__candle_flame__2_7w_160lm_dim~1AEP2
https://www.dmlights.be/philips_lampen_led_e27_4_0w~152EA
https://www.dmlights.be/segula_vintage_line_led_e27__rustica_long_style__6w_400lm_dim~1AENA


12 13dmlights dmlights

Trend: Japandi
Een harmonieus huwelijk tussen Japans en Scandinavisch design

Moesten vorig jaar onze interieurs nog Wabi Sabi en Hygge zijn, dan is het nu al Japandi wat de klok 
slaat. En dat hoeft helemaal niet te verbazen, want deze interieurtrend verenigt het beste uit de twee 

voorgenoemde stijlen.

VAN WAAR KOMT JAPANDI?

Japandi is een samentrekking van Japan en 
Scandi, wat kort is voor Scandinavisch. Klinkt 
misschien als een vreemde combinatie, maar 
dat is het eigenlijk niet. Want hoewel het Hoge 
Noorden en het Land van de rijzende zon op de 
wereldkaart mijlenver uit elkaar liggen, sluiten 
ze op designvlak nauwer bij mekaar aan dan je 
meteen zou denken.

Beide designculturen focussen op eenvoud, 
natuurlijke elementen en comfort. Het was dan 
ook maar een kwestie van tijd vooraleer de eerste 

interieurgoeroes zich gingen wagen aan een 
kruisbestuiving.

DE KENMERKEN VAN JAPANDI

Maar hoe ziet dat er nu uit, zo’n interieur dat 
ergens het midden houdt tussen Japans en 
Scandinavisch? Wel, in Japandi interieurs wordt 
Scandinavische functionaliteit gekoppeld aan 
Japans minimalisme met een rustieke kant. 
Verwacht je dus aan een strakke inrichting, die 
dankzij het gebruik van lichte, neutrale kleuren en 
natuurlijke materialen toch erg warm aanvoelt.

STRAKKE LIJNEN

Lijnen zijn heel belangrijk in een Japandi styling. 
Evenwijdige lijnen of lijnen die loodrecht op 
mekaar staan, beide kunnen zo lang het maar 
rustig oogt. Deze lijnen kunnen zich overal 
bevinden. Op de vloer, de muur, maar ook op de 
meubels.

Deze meubels zijn bij voorkeur laag bij de grond, 
iets wat overgenomen is uit de Japanse woonstijl. 
Een lage, houten dressoir met horizontale lijnen? 
Het perfecte meubelstuk voor een Japandi look.

NEUTRALE KLEUREN

Bij de Scandinavische woonstijl hoort een 
erg rustig en zacht kleurenpalet. In de 
Japanse stijl is meer plaats voor kleuren. In 
een interieur dat beide stijlen verenigt krijg 
je logischerwijs een beetje van de twee. Een 
Japandi inrichting kan je dan ook herkennen 
aan ingetogen kleuren met ruimte voor 
subtiele kleuraccenten.

Vaak zijn de basiskleuren licht: wit, beige of 
grijs.  ▶

1 Ay illuminate Z1

2 Gubi Cobra. 
3 Petite Friture Vertigo.

1

2

3

https://www.dmlights.be/ay_illuminate_z1_o67cm_zwart___katoen~16Z2B
https://www.dmlights.be/petite_friture_vertigo_large_zwart~18GRH
https://www.dmlights.be/gubi_cobra_eu_version_rood~16P0O
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MINIMALISTISCH

Bij minimalisme denken veel mensen 
automatisch aan kale interieurs. Niet zo bij 
Japandi. Hoewel deze trend ook minimalistisch 
van aard is, hoeft jouw leefruimte dat niet te 
zijn. Japandi geeft ruimte aan accessoires, 
zolang je ze maar zorgvuldig uitkiest en plaatst.

De ideale decoratiespullen voor een Japandi 
interieur zijn artisanaal, tijdloos en elegant. 
Het maakt van deze serene woonstijl een 
perfecte remedie voor het vluchtige van onze 
consumptiemaatschappij. ▶

NATUURLIJKE MATERIALEN

Zowel in Scandinavië als in Japan zal je 
vaak natuurlijke materialen terugvinden in 
interieurs. Vooral hout is alomtegenwoordig. 
Ook bij Japandi is hout een erg populaire 
materiaalkeuze. Het zorgt voor een warme 
toets in je interieur. Naast hout zijn ook 
bamboe en linnen prima materialen om mee 
aan de slag te gaan als je voor een Japandi 
styling kiest. 

Vergeet naast natuurlijke materialen ook niet 
om zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen 
te laten. Het warme kleurenpalet van je 
woning zal onder natuurlijk licht enkel maar 
gezelliger ogen.

NEW WORKS LANTERN 

Deze sobere staanlamp komt uit de Deense 
designstal van New Works en is geïnspireerd 
op de traditionele rijstpapieren lantaarns die 
je in Azië vaak aantreft. Mocht Japandi een 
lamp zijn, dan was het waarschijnlijk de New 
Works Lantern.

GRAYPANTS SCRAPLIGHTS DISC

Zowel de kleuren als het patroon van deze 
hanglamp uit gerecycleerd karton passen 
perfect binnen een Japandi inrichting. 
Het gezellige licht sluit ook mooi aan bij 
de warme tinten die eigen zijn aan deze 
woonstijl.

FOSCARINI TROAG DARK WOOD

Meestal zal je in Japandi interieurs vooral 
lichte houtsoorten aantreffen, maar ook 
donkere houten elementen, zoals deze 
stijlvolle hanglamp hebben er hun plaats.

■

DE PERFECTE VERLICHTING VOOR EEN JAPANDI 
STYLING

Graag geven we je nog enkele suggesties mee voor de ideale verlichting 
van jouw Japandi interieur. Met ingetogen kleuren, materialen en strakke 
lijnen in het achterhoofd kwamen wij tot de volgende selectie:

4 4 &tradition Formakami 

https://www.dmlights.be/new_works_lantern_medium_zwart___wit~1CTOM
https://www.dmlights.be/_tradition/formakami
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_disc_24_karton~05WS1
https://www.dmlights.be/foscarini_troag_grande__hout_intern~00JJK
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Je woning sfeervol 
verlichten met ledstrips
Ledverlichting is niet langer weg te denken uit een hedendaags interieur. Het werkt 

energiebesparend, heeft een lange levensduur en geeft een mooi lichteffect. Een van de meest 
veelzijdige vormen van ledverlichting zijn ledstrips, flexibele lichtstrips waarmee je je woning op een 

creatieve manier kan verlichten. Benieuwd hoe je ledstrips kan gebruiken in je interieur?  
Lees dan snel verder!

KEUKEN

De keuken is doorheen de jaren uitgegroeid 
van een plaats waar alleen werd gekookt tot het 
centrale punt in de woning. Het is een plek om 
te borrelen met familie, bij te kletsen met het 
gezin, je vrienden te entertainen, noem maar 
op. Om die reden kiezen steeds meer mensen, 
naast functionele verlichting, ook voor indirecte 
verlichting in de keuken. Ledstrips zijn hiervoor 
perfect, ze doen dienst als blikvanger om zo 
bepaalde elementen te accentueren. 

 
Verwerk bijvoorbeeld een ledlijn in een 
transparante spatwand, en zet zo de diepte van 
het aanrecht in de verf. Of bevestig ledstrips 
onderaan de keukenkastjes voor een stijlvol, zacht 
lichteffect. Wil je een speels accent toevoegen? 
Kies dan voor een RGBW-strip en verras je 
vrienden met een prachtig lichtspektakel tijdens 
het diner.

WOONKAMER

Ook in de woonkamer kan je extra sfeer toevoegen 
met behulp van ledstrips. Met warm witte verlichting 
krijgt de ruimte een gezellige uitstraling waarbij je 
optimaal kan ontspannen. Wil je een rustig effect 
creëren, bevestig dan ledstrips langs de randen 
van het plafond met de muren. Het handige aan de 
strips is dat je ze eenvoudig op de juiste lengte kan 
knippen en bevestigen. Zo krijg je mooie verlichting 
op maat van de ruimte. Als de ledstrips zichtbaar 
zijn, raden we aan om een profiel te gebruiken. Op 
die manier zijn de strips op een stijlvolle manier 
weggewerkt.

Ook je tv-meubel kan je eenvoudig oplichten met 
een lichtlijn. Als je de verlichting onder het meubel 
plaatst, lijkt het meubel haast te zweven in de ruimte. 
Erg knap! Of bevestig een ledstrip achteraan je 
televisiescherm, dat geeft een leuk lichteffect én 
zorgt ervoor dat je ogen minder vermoeid worden 
van tv-kijken. 

Een laatste tip voor de woonkamer: til je boekenkast 
of servieskast naar een hoger niveau door de 
planken te voorzien van verlichting. Met een ledstrip 
vooraan onder de planken licht je de objecten in de 
kast bijvoorbeeld mooi op.

TRAP

Zet je trap in de kijker met een prachtig verlichte 
leuning. Ledstrips kunnen eenvoudig ingewerkt 
worden in trapleuningen, zodat ze onzichtbaar 
zijn. De leuning heeft bovendien de perfecte 
hoogte om het licht mooi te verspreiden en zo 
voldoende zichtbaarheid te creëren.  

Ook onder de traptreden kan je lichtlijnen 
plaatsen. In combinatie met een bewegingsmelder 
springt je trapverlichting dan automatisch aan 
wanneer je in het donker de trap oploopt. Een 
elegante en praktische oplossing. ▶

https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_ledstrip_rol_5m__14_4w_m~19L8B
https://www.dmlights.be/philips_hue_ledstrip_plus__wit_en_gekleurd_licht__v4_base_kit_2m~1AE9B
https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_ledstrip_rol_5m__28_8w_m~19L8F
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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

SLAAPKAMER

Wil je je slaapkamer onderdompelen in een romantisch 
sfeertje? Met indirecte verlichting achter het hoofdbord 
of langs de bedrand zet je meteen de juiste toon. Ook 
’s nachts komt het sfeervolle licht van de ledstrips van 
pas, zeker als je ze combineert met een dimmer. Je 
kan het licht dan op een heel lage stand aanzetten. Zo 
hoef je dus nooit meer in het donker de kamer uit te 
sluipen om een glas water te halen. Je kleine teen en 
de rand van het bed zullen je dankbaar zijn. 

Een andere toepassing voor ledstrips in de slaapkamer 
is het verlichten van je kledingkasten. Wil je je kleding 
goed kunnen zien, dan is het handig om verlichting 
aan te brengen in de kast. Licht langs de randen 
van de planken of in de lades oogt strak en modern. 
Kies voor een helder witte lichttint, dat verhoogt de 
zichtbaarheid het meest. Ook hier kan je gebruik 
maken van profielen om de strips netjes weg te 
werken. 

BADKAMER

Tot slot geven we graag nog een aantal tips voor 
de badkamer. Ook in deze ruimte kan je het op een 
eenvoudige manier gezellig maken met verlichting. 
Denk bijvoorbeeld maar aan een lichtstrip onder 
de badrand. Steek nog een paar kaarsjes aan, 
neem een lekker drankje of een goed boek en je 
bent klaar voor een ontspannende avond in bad. 
Wanneer je ledstrips installeert in de buurt van 
water, zorg er dan wel voor dat ze een geschikte 
IP-waarde hebben.

De badkamerspiegel leent zich perfect voor het 
gebruik van indirecte verlichting. Een ledstrip achter 
de spiegel zorgt voor een mooie gloed op je gezicht 
wanneer je je aan het opmaken bent. Verlichting 
waarvan je de lichttemperatuur kan veranderen is 
hier zeker een aanrader. Zo geniet je ’s ochtends 
van wat koeler licht als je fris aan de dag wilt 
beginnen en ’s avonds van warm wit licht wanneer 
je je klaarmaakt om naar bed te gaan.

Ook bij het toilet kan indirecte verlichting voor 
een verhoogd comfort zorgen. Nachtelijke 
toiletbezoeken zonder verblind te worden door een 
felle plafondlamp? Wij zijn fan.  ■

https://www.dmlights.be/philips-hue-outdoor.l
https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_ledstrip_rol_5m__14_4w_m~19L8B
https://www.dmlights.be/philips_hue_ledstrip_plus__wit_en_gekleurd_licht__v4_base_kit_2m~1AE9B
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De dmlights 
railverlichtingsgids 
stap voor stap je eigen railsysteem samenstellen

Railverlichting is een enorm flexibele verlichtingsoplossing. De lengte en de vorm ervan kan 
je helemaal aanpassen naar je eigen wensen en behoeften, waardoor je vanuit één stroompunt 

verlichting kan voorzien doorheen de hele kamer. Ben je benieuwd hoe je jouw railsysteem zelf kan 
samenstellen? Onze gratis railverlichtingsgids legt het je stap voor stap allemaal uit.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

In onze railverlichtingsgids kom je alles te weten 
over de werking, samenstelling en montage van 
railverlichting. Het doel van onze gids is dat je 
na het lezen ervan je railsysteem volledig zelf 
kan samenstellen en installeren. Twijfel je nog of 
railverlichting voor jou een oplossing kan bieden? 
Ook alle voordelen en aandachtspunten van een 
railsysteem komen aan bod, waardoor je een 
doordachte keuze kan maken.

EENFASERAIL OF DRIEFASENRAIL?

Je leest het goed: wanneer je op zoek gaat naar 
railverlichting, kom je meestal twee verschillende 
soorten tegen. In onze railverlichtingsgids maak 
je kennis met de onderlinge verschillen, de 
werking, de pluspunten en de hindernissen van 
eenfase- en driefasenrailverlichting. 

DE JUISTE KEUZE MAKEN

Maar hoe maak je nu de juiste keuze? Die zal 
voornamelijk afhankelijk zijn van je persoonlijke 
wensen en voorkeuren eens je je hebt ingelezen 
over de verschillende mogelijkheden van 
railverlichtingssystemen. Om je verder op 
weg te helpen bespreken we de volgende 
aandachtspunten:

 ●  Waar wil je licht in de ruimte?

 ●  De vormgeving van je rail

 ●  Welk type licht wil je?

JE RAILVERLICHTING SAMENSTELLEN

Heb je je een idee kunnen vormen van wat je 
wilt? Dan is het tijd om je railverlichting samen 
te stellen. Hier komt best wel wat bij kijken, 
aangezien je verschillende onderdelen nodig 
hebt. Maar geen paniek, want welke accessoires 

je ook nodig hebt, we leggen het je haarfijn uit in 
klare en duidelijke taal.

JE RAILVERLICHTING AANSLUITEN

Heb je jouw bestelling in huis? Top! Dan wordt 
het uiteraard tijd om alles aan te sluiten en te 
monteren. Wij helpen je bij:

 ●  Het bevestigen van de rails

 ●  Het aansluiten van de elektriciteit

 ●  Het monteren van de spots

 ●  Latere uitbreidingsmogelijkheden 

Lijkt railverlichting voor jou dé ideale oplossing 
om jouw interieur optimaal te verlichten? Scan 
dan hier de QR-code, meld je aan en ontvang 
onze gratis railverlichtingsgids boordevol tips in je 
mailbox!

 
 
 
 
 
 

https://www.dmlights.be/whitepaper-
railverlichting.l 

https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_connor_3_fase_trackspot_zwart~1CLL5
https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_monocle_3_fase_led_railspot_zwart~0SBGU
https://www.dmlights.be/whitepaper-railverlichting.l
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Karaktervolle spots voor jouw 
railverlichting

Railverlichting is een flexibele oplossing wanneer je op meerdere plaatsen in de ruimte verlichting wilt 
voorzien, maar slechts over één stroompunt beschikt. Heb jij al railverlichting in huis of twijfel je nog? 

Laat je inspireren door onze meest karakteristieke railspots en zet je interieur in de schijnwerpers.

1 Absinthe by dmlights Monocle. 2 Delta Light Super-Oh. 3 Flos Architectural UT Spot Track Wall Washer. 4 Modular Semih. 5 
Modular Lighting Single Square. 6 SLV Euro. 7 SLV Kalu. 8 SLV Light Eye. 9 Wever & Ducré Sara on track.

4

7

21
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https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_puri_1_fase_trackspot_zwart~0AZCG
https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_altra_dice_zwart~0AZCC
https://www.dmlights.be/slv_phelia_l_zwart~0E5FU
https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_enola_c_zwart~134D4
https://www.dmlights.be/slv_glenos_2m_mat_zwart~16IGR
https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_enola_b_pd_1_zwart~0E5IU
https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_monocle_3_fase_led_railspot_zwart~0SBGU
https://www.dmlights.be/delta_light_super_oh_xs_pivot_25_adm_dim8_zwart~11A27
https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_light_eye_1_gu10_zwart___chroom~0E5JA
https://www.dmlights.be/modular_lighting_single_square_track_led_gi_zwart_structuur~0BXDL
https://www.dmlights.be/modular_lighting_semih_mo_13441032_zwart_structuur~189NG
https://www.dmlights.be/slv_hv_1_circuit_track_euro_spot_gu10_zwart~16CBN
https://www.dmlights.be/wever___ducre_sara_on_track__1f__1_0_led_zwart_structuur~11CA1
https://www.dmlights.be/flos_architectural_ut_spot_track_86_wall_washer_dim_cri80_zwart~0U46Y
https://www.dmlights.be/slv_kalu_i__mat_zwart~134CM
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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

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


