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Lampe Gras

De originele collectie bestaande uit tafellampen, 
wandlampen, hanglampen en staanlampen. Laat 
je inspireren door de unieke ontwerpen en talloze 
kleurencombinaties!

Lampe Gras Outdoor

Fleur je tuin op met deze robuuste wandlampen 
en staanlampen voor buitengebruik.

Les Doubles de Gras

Een iconisch ontwerp, maal twee. Deze collectie 
dubbele lampen is enorm handig boven het 
hoofdeinde van je bed of boven het werkblad in je 
keuken. Bovendien heeft hij maar één stroompunt 
nodig. ▶

Les Acrobates de Gras

Deze hanglampen voeren allerlei acrobatische 
kunstjes uit in de lucht, en jij kiest. Speel met de 
hoogte en de breedte, combineer meerdere lampen 
en kleuren en creëer een lijnenspel doorheen de 
kamer. Alle lampen uit deze collectie kunnen met 
elkaar worden gecombineerd, waardoor je jouw 
eigen, unieke geheel van hanglampen maakt.  
Voor de creatievelingen!

Nieuw bij dmlights:  
DCW éditions

Het Franse verlichtingsmerk DCW éditions ontwerpt lampen met een design geïnspireerd op 
iconische ontwerpen uit het verleden. Het resultaat? Tijdloze en duurzame verlichting met een 

vleugje nostalgie naar weleer. Ontdek de populairste collecties van DCW éditions en laat je 
verrassen door het veelzijdige aanbod.

LAMPE GRAS

Om kennis te maken met de Lampe Gras 
collectie reizen we even terug in de tijd. Meer 
bepaald naar 1921, toen Bernard-Albin Gras, één 
van de meest innovatieve ontwerpers uit zijn tijd, 
dit designicoon op de markt bracht. Het ontwerp 
van de Gras lamp was ver voor op zijn tijd dankzij 
de functionele, ergonomische vormgeving en 
verbluffende details. Zwitsers-Frans architect Le 
Corbusier had zoveel bewondering voor de Gras 
lampen dat hij ze wereldwijd gebruikte in zijn 
projecten.

DCW éditions nam de iconische Lampe Gras 
opnieuw in productie in 2008. Inmiddels zijn er 
meer dan 40 modellen te ontdekken, gaande van 
tafellampen en staanlampen tot wandlampen en 
hanglampen. Bovendien is elk model beschikbaar 
in een waaier aan kleurencombinaties waardoor 
je er steeds eentje vindt die in jouw interieur past. 
Dankzij een bescheiden vormgeving voelt de 
Lampe Gras zich thuis in de meest uiteenlopende 
woonstijlen. Voor ieder wat wils!

Geïnspireerd op de originele Lampe Gras uit 
1921, vinden we bij DCW éditions volgende 
collecties terug:

1

1 DCW Lampe Gras 205 tafellamp

https://www.dmlights.com/nl/dcw_lampe_gras_n__205_round_zwart___zwart___koper~1CMUK
https://www.dmlights.com/nl/dcw_lampe_gras_n__226_round_zwart___zwart___koper~1CNGT
https://www.dmlights.com/nl/dcw_lampe_gras_n__203_round_double_mat_zwart~1CMTG
https://www.dmlights.com/nl/dcw_lampe_gras_n__411_xl_outdoor_seaside_conic_mat_zwart~1CO30
https://www.dmlights.com/nl/dcw/les_acrobates_de_gras
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HERE COMES THE SUN

Doe het licht van deze hanglamp aan en droom 
weg bij het denken aan de zonsopgang ’s 
morgensvroeg op het strand. Here Comes the 
Sun, bijna letterlijk zelfs, want het lijkt alsof de 
lamp opengaat terwijl het licht tevoorschijn komt. 
De hanglamp verspreidt een prachtig zacht licht 
zowel langs de onderkant van de lamp als tussen 
de opening. Kies de perfecte hanglamp uit zes 
verschillende formaten en vier kleuren en geniet 
elke dag van de zonsopgang in je woning.

Ook deze lamp werd ontworpen in de 20ste 
eeuw. In 1969 om specifiek te zijn, hetzelfde jaar 
dat het nummer ‘Here Comes the Sun’ van The 
Beatles verscheen.

BINY

Voor wie houdt van de stijl van de jaren vijftig is 
deze collectie een musthave. De DCW éditions 
Biny is dan ook vernoemd naar zijn ontwerper, 
Jacques Biny, in de vijftiger jaren verlichting 
produceerde waar functionaliteit voorop kwam.

De populairste lampjes uit deze collectie zijn 
wellicht de Biny Bedside lampjes. Elk bedlampje 
heeft zowel een draaibaar spotje alsook een 
vaste lamp met verstelbare jaloezieën waardoor 
je het zachte en warme licht kan bijsturen. ■

7

MANTIS

De populaire Mantis collectie vindt zijn oorsprong 
in 1951. Ontwerper Bernard Schottlander 
typeerde de Mantis lampen met een tijdloos 
karakter en een elegant design. Het knap 
bedachte systeem van contragewichten en 
sterke metalen buizen zorgt voor een stevige 
constructie.

Met wat verbeelding doet de vormgeving van de 
lampen uit de Mantis collectie je denken aan een 
bidsprinkhaan, ofwel de mantis. Of je nu gaat 
voor de bureaulamp, wandlamp, plafondlamp 
of vloerlamp, de DCW Mantis lampen zien er 
stuk voor stuk sierlijk uit. Dankzij de draaibare 
lampenkap kan je de Mantis steeds zo 
positioneren dat je licht hebt waar nodig. Kortom, 
een functioneel en karakteristiek design dat zich 
in vele interieurstijlen thuis voelt.

IN THE TUBE

In The Tube is een veelzijdige collectie 
lampen met een industrieel karakter. In deze 
lampenfamilie vind je verschillende lengtes, 
diameters en kleuren terug. De kleur van de lamp 
bepaalt namelijk de kleur van het licht: de zilveren 
lamp zorgt voor koeler en functioneel licht, terwijl 
het gouden model gezellig, warm licht geeft. 
Dankzij het beweegbare gaas binnenin de lamp 
geniet je steeds van zacht en gefilterd licht.

De lichtgevende industriële buis kan je werkelijk 
overal in huis kwijt. Hang hem horizontaal of 
verticaal op als wandlamp, gebruik hem als 
tafellamp of hang hem op als hanglamp met 
behulp van de suspension kit. Hoe je hem ook 
draait of keert, de In The Tube lampen geven 
steeds 360° licht.

https://www.dmlights.com/nl/dcw_biny_bedside_left_zwart___zwart~1CO39
https://www.dmlights.com/nl/dcw_here_comes_the_sun_550__5m__zwart___koper~1CP8A
https://www.dmlights.com/nl/dcw_mantis_bs_1_a_zwart_gesatineerd~1CO64
https://www.dmlights.com/nl/dcw_in_the_tube_100_350_goud___goud___zwart~1CQ53
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Up & down lighters
Met deze up & down lighters geef je een extra dimensie aan je buitenmuren. Ze zorgen niet enkel voor 

een visueel mooi effect, ze helpen je ook je weg te vinden rondom het huis. Up & down lighters zijn 
ondertussen zo populair dat je ze in alle stijlen en maten kan vinden. 

1 Astro Chios. 2 Astro Jura Twin 3 Il Fanale Decori. 4 Philips Hue Resonate. 5 SLV Myra. 6 SLV Sail. 7 Trio Reno. 8 Wever & Ducré 
Box. 9 Wever & Ducré Tube.

4

7

21

5

8

3

6

9

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
Amarant

Philips Hue
Appear

Philips Hue
Appear

https://www.dmlights.com/nl/astro_chios_150_zwart_getextureerd~14EKS
https://www.dmlights.com/nl/astro_jura_twin_antiek_messing~14EZ4
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre_box_1_0_qt14_brons~0AWOJ
https://www.dmlights.com/nl/slv_myra_new_up_down_antraciet~0AWEJ
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_resonate_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BT3
https://www.dmlights.com/nl/slv_sail_wl_led_wit~17DT9
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre_tube_2_0_par16_zwart~0AXGE
https://www.dmlights.com/nl/il_fanale_decori_if_252_01_rr_koper~03Y4U
https://www.dmlights.com/nl/trio_reno_wandlamp_antraciet~0B6AG
https://www.dmlights.com/nl/philips-hue-outdoor.l
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Je terrasoverkapping 
sfeervol inrichten

De start van het buitenseizoen staat voor de deur, en dat wil zeggen dat we massaal onze tuin 
lente- en zomerklaar maken om er de komende maanden gezellig in te vertoeven. Het terras is 

dan ook dé plek bij uitstek waar we bij zonnig weer het liefst onze tijd doorbrengen. Dankzij een 
terrasoverkapping kunnen we ons eigen kleine buitenverblijf nog aangenamer maken. Heb jij al 

een terrasoverkapping of plan je er eentje te (laten) plaatsen? Laat je inspireren door onze tips en 
maak van jouw terras de gezelligste plek om de zomer door te brengen met vrienden en familie.

De terrasoverkapping neemt de laatste jaren 
sterk toe in populariteit. Een wegwaaiende 
parasol of vechten voor een plaatsje in de 
schaduw tijdens de warmste uren van de dag? 
Hier heb je alvast geen last van onder een vaste 
overkapping. Ook wanneer er plotseling een 
zomerse regenbui uit de lucht valt, hoef je je niet 
meer naar binnen te haasten terwijl je zoveel 
mogelijk spullen probeert te redden van de 
verdrinkingsdood. Bovendien kan je je favoriete 
plek in de tuin ook nog eens heel leuk aankleden.

COMFORTABELE MEUBELS

Een terras zonder meubels is uiteraard geen 
terras. Een comfortabele loungeset is wellicht 
het meest gekozen meubelstuk, maar als je vaak 
samen buiten wil eten is een handige eettafel 
zeker geen overbodige luxe. Heb je veel plaats 
onder je overkapping? Dan kan je zelfs nadenken 
over een buitenkeuken met barbecue. Ook een 
kachel is een nuttige aanwinst om je buitenverblijf 
op te warmen buiten het seizoen of op een frisse 
avond. Of wat dacht je van een hangmat tussen 
de steunpalen? Denk dus goed na over hoe en 
wanneer je de buitenruimte wil gebruiken en kies 
in functie daarvan je meubels.

1

TRENDY DECORATIE

Personaliseer je eigen buitenverblijf met hippe 
decoratie en unieke accessoires die aansluiten 
bij jouw stijl. Denk maar aan een leuk vloerkleed, 
een schattig bijzettafeltje, knusse dekentjes 
en kussens, enzovoort. Ook enkele planten 
brengen onmiddellijk kleur en leven onder je 
terrasoverkapping. Tenslotte kan je de muren of 
zijwanden decoreren met exotische blikvangers 
zoals een dromenvanger, een Hawaiiaanse 
waaier of andere creatieve muurdecoratie.

SFEERVOLLE VERLICHTING

Het gezelligste moment om onder de 
terrasoverkapping te vertoeven is wellicht 
wanneer de avond valt. Het juiste licht maakt 
namelijk de perfecte sfeer. Een feestje met 
vrienden, wanneer dit terug is toegestaan, 
of gewoon heerlijk relaxen? Ontdek onze 
verlichtingstips en geniet tot in de late (of vroege) 
uurtjes van je luxueus buitenverblijf. ▶

1 Marset Soho pendellamp. 

https://www.dmlights.com/nl/marset_soho_38_ip44_led_wit~0STON
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FUNCTIONELE WANDLAMPEN

Terwijl je ze binnen in huis misschien niet snel zal 
zien, zijn wandlampen een absolute must onder je 
terrasoverkapping. Wij raden alvast aan om te kiezen 
voor up- en downlighters: omdat het licht langs de 
muur naar boven en naar onder schijnt, zal je namelijk 
nooit geconfronteerd worden met fel licht dat in je 
ogen schijnt. Het licht maakt je terras extra sfeervol, en 
bovendien ogen deze wandlampen enorm stijlvol en 
luxueus.

Onze keuze: Philips Hue Appear

DECORATIEVE 
STAANLAMPEN

Ook een opvallende staanlamp heeft, 
net zoals een hanglamp, de dubbele 
functie van sfeerverlichting en decoratie. 
Kies best een vloerlamp uit die geschikt 
is voor buitengebruik en ook dimbaar 
is, zo kan je de lichtintensiteit van de 
lamp aanpassen naar de juiste sfeer, je 
behoefte en het moment van de dag.

Onze keuze: Flos Ktribe F3 Outdoor

GEZELLIGE HANGLAMPEN

Heb je een (eet)tafel onder je overkapping staan? Dan 
is het handig om een leuke hanglamp te voorzien om 
deze zone te verlichten. Maar ook boven je loungeset 
kan je uiteraard een leuke hanglamp plaatsen als 
blikvanger. Twee vliegen in één klap? Check! 

Onze keuze: DCW éditions In The Tube

STIJLVOLLE INBOUWSPOTS

Hou jij van een terrasoverkapping met een strakke 
uitstraling? Dan zijn inbouwspots de perfecte keuze 
om je buitenverblijf te verlichten vanwege hun 
minimalistische look. Ook in een charmante houten 
overkapping kan je inbouwspots installeren: plaats ze 
in het overhangende gedeelte van het dak en creëer 
een extra sfeervol lichteffect.

Onze keuze: Delta Light Reo

Mag het iets feestelijker zijn? Dan is een 
lichtslinger de perfecte match voor jou! Je kan er 
letterlijk alle kanten mee uit terwijl alle hoekjes 
van je buitenverblijf verlicht worden. 

Onze keuze: Marset Santorini 

HANDIGE PADVERLICHTING

Het wandelpad richting je knusse 
terrasoverkapping verdient ook aandacht! 
Prikspots of tuinpalen langs het 
wandelpad nodigen je automatisch uit om 
je bij zonsondergang te verplaatsen naar 
je gezellige buitenverblijf. 

Onze keuze voor tuinpalen: Delta Light 
Kix Pin

■

https://www.dmlights.com/nl/delta_light_kix_s_pin__donkergrijs~0BPET
https://www.dmlights.com/nl/delta_light/reo
https://www.dmlights.com/nl/flos_ktribe_f3_outdoor_terra_groen~067RO
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_appear_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BSZ
https://www.dmlights.com/nl/flos_ktribe_f3_outdoor_terra_groen~067RO
https://www.dmlights.com/nl/marset/santorini
https://www.dmlights.com/nl/delta_light_kix_s_pin__donkergrijs~0BPET
https://www.dmlights.com/nl/dcw_in_the_tube_120_700_goud___goud___transparant~1CQFP
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_appear_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BSZ
https://www.dmlights.com/nl/marset/santorini
https://www.dmlights.com/nl/dcw_in_the_tube_120_700_goud___goud___transparant~1CQFP
https://www.dmlights.com/nl/delta_light/reo
https://www.dmlights.com/nl/delta_light/reo
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De mooiste sfeerlampen voor buiten
Met de zomermaanden in het vooruitzicht kijken we er ook weer allemaal naar uit om meer tijd door te brengen 
in onze tuin of op het terras. Maak de avonden extra gezellig de komende maanden met het juiste licht, want wij 

inspireren je alvast met de mooiste sfeerlampen voor buiten.

1 &tradition Como SC53 tafellamp. 2 Absinthe Kuni F tafellamp. 3 Artemide O Floor tuinpaal . 4 Marset Chispa tafellamp. 5 Marset 
Santorini pendellamp. 6 Philips Hue Lily XL grondspot. 7 Royal Botania Club staanlamp. 8 Seletti Street Lamp staanlamp. 9 Wever & 
Ducré Lightdrop.

4

7

21

5

8

3

6

9

Spot One
De lampen kunnen horizontaal (180°) en verticaal (90°) gedraaid en probleemloos individueel afgesteld 
worden, ook zorgen zij met 520 lm lichtvermogen en warm wit licht (3000 K) voor een perfecte verlichting 
rondom het huis. De fraaie spotserie is in drie varianten verkrijgbaar: in de klassieke sensorvariant ‘Spot 
ONE Sensor’ met infrarood bewegingsmelder met 90° registratie en 10 m reikwijdte. Of in de variant ‘Spot 
ONE Sensor Connect’ die is voorzien van een identieke sensor, maar bovendien met behulp van Blue

-

tooth en een app een comfortabele, draadloze instelling, koppeling en functieregeling mogelijk maakt. 
Met vervangbaar GU-10-LED-lampje.

Spot Duo
De afzonderlijke led-spots kunnen 180° horizontaal en 90° verticaal worden gedraaid. Beide beschikbare 
varianten – ‘Spot DUO Sensor’ en ‘Spot DUO Sensor Connect’ – zijn elk uitgerust met twee intelligente 90° 
infraroodsensoren, met een reikwijdte van maximaal 10 m. Tijd- en inschakelniveau zijn bij beide instel

-

baar. De op Bluetooth gebaseerde Connect-versie kan draadloos gekoppeld en via de app ingesteld en 
geregeld worden. Ook het vormen van groepen en de aanduiding van lampen worden gemakkelijk via de 
app uitgevoerd. De vervangbare lampjes zijn bij de levering inbegrepen.

Spot Garden
De ideale verlichtingsoplossing voor de tuin en perken rondom het huis. Verkrijgbaar als ‘Spot Garden 
NightAutomatic’ met lichtsterktesensor, als model ‘Spot ONE’ zonder sensor en als ‘Spot Garden 
Sensor Connect’ met innovatieve infraroodsensor (90° registratie) met 10 m reikwijdte. Met de 
Connect-variant is bovendien een comfortabele, draadloze koppeling van meerdere spots mogelijk 
via Bluetooth. Zo zijn de tijd- en schemerinstelling, in- en uitschakeltijden evenals het vormen van 
lampengroepen in een handomdraai uitgevoerd. Met netstekker (2,5 m kabellengte). Lampjes (GU10-
LED) zijn bij de levering inbegrepen.

Spot Way
Wat als eerste in het oog springt: is het elegante design zonder compromis. Maar bij nadere 
beschouwing overtuigt de 57 cm hoge serie grondspots ‘Spot Way’ met een draaibare lampenkop ook met 
sterke technische details. Zo verspreidt hij warm wit 3000-K-licht en 520 lm bij een verbruik van slechts 7 
W. De Connect-variant ‘Spot Way Sensor Connect’ is gebaseerd op de draadloze Bluetooth-standaard en 
maakt een draadloze koppeling mogelijk, alsmede een digitale instelling en regeling van uiteenlopende
functies als tijd- en inschakelniveau of in- en uitschakeltijden. Ook lampengroepen kunnen zo gemakkelijk 
worden vastgelegd. De grondspots van serie ‘Spot Way’ zijn voorzien van een 2,5 m lang netsnoer en
worden geleverd inclusief lampjes (GU10-LED).

Voor huis & tuin
Buitenspots

https://www.dmlights.com/nl/marset_chispa_tafellamp_oranje~1CM30
https://www.dmlights.com/nl/marset_santorini_mr_a654_003_mosterd~0ARU9
https://www.dmlights.com/nl/royal_botania_club_lounge_outdoor_floor_solar___usb_amber~171KN
https://www.dmlights.com/nl/_tradition_como_sc53_brons_messing~1CHPC
https://www.dmlights.com/nl/absinthe_by_dmlights_kuni_f_antraciet___hout~16K1R
https://www.dmlights.com/nl/artemide_o_floor_zwart~15NFL
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre_lightdrop_ip44_1_2_g9_chroom~0AX04
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_lily_xl_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BSX
https://www.dmlights.com/nl/seletti_street_lamp_floor_outdoor_zwart~17FIY
https://www.dmlights.com/nl/steinel
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Buitenverlichting, maar 
dan net iets anders

“Een tuin is keihard genieten” klonk het een kleine 10 jaar geleden al in een campagne van de 
Vlaamse overheid. Het opzet van de campagne was om mensen sneller de weg te laten vinden naar 
professionele tuinaannemers. Of het nu een gevolg is van de campagne of niet, feit is dat mensen 

steeds meer aandacht besteden aan de inrichting van hun tuin en terras.

Bij zo’n tot in de puntjes verzorgde tuin kan ook 
aangepaste verlichting niet ontbreken. Uiteraard 
helpen we je als lichtspecialisten graag op 
weg naar de geknipte tuinverlichting. Zo kan je 
bijvoorbeeld ons E-book voor buitenverlichting 
gratis downloaden, boordevol tips voor het kiezen 
en plaatsen van de perfecte lampen voor buiten.

MAAR, het kan ook anders. Denk even niet aan 
zorgvuldig geplaatste prikspots onder de bomen 
of gedimde grondspotjes langs je tuinpad. Laat 
even je fantasie de vrije loop en beeld je een 

(speel)tuin in waar plaats is voor eyecatchers 
en originele buitenlampen. We geven je graag 
enkele ideetjes.

Ben je geïnteresseerd in ons E-book voor 
buitenverlichting? Download het E-book via 
volgende link https://www.dmlights.com/nl/ebook-
buitenverlichting.l of scan de QR-code. 

          

MONKEY BUSINESS

De boel wat opvrolijken? Wat is er vrolijker 
dan een aap die boven de loungeset 
slingert of tegen de muur omhoog klautert? 
Nee, we zijn niet gek geworden. We 
hebben het over de Monkey Outdoor 
collectie van Seletti. Deze koddige aapjes 
zijn verkrijgbaar als hanglamp, wandlamp 
of staande lamp, telkens in het wit of het 
zwart.

EEN VLEUGJE KUNST

Mag het wat kunstzinniger? Misschien is de collectie van 
Catellani & Smith wel iets voor jou. Met de buitenverlichting van 
dit Italiaanse merk tover je elke tuin om in een sprookjesachtige 
oase van licht. Zo is er de Uomo della Luce XXL, een 
levensgrote figuur van een man die een enorme lichtbol 
vasthoudt. Een statement piece dat met een stevig prijskaartje 
komt. Iets bescheidener? Met de feeërieke Catellani & Smith 
More buitenlampen creëer je net zo goed magie en dat voor een 
fractie van het budget. ▶

https://www.dmlights.com/nl/seletti/monkey
https://www.dmlights.com/nl/seletti/monkey
https://www.dmlights.com/nl/seletti/monkey
https://www.dmlights.com/nl/catellani___smith_uomo_della_luce_xxl_aluminium~14Q7U
https://www.dmlights.com/nl/catellani___smith_more_0_transparant~12SFZ
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BIJZONDERE TUINPAALTJES

Tuinpalen zijn ideaal om je tuin te voorzien van het 
nodige licht. Veelal kunnen we deze tuinlampen 
in twee grote categorieën opdelen, enerzijds 
de sokkels met een licht dat rondom schijnt en 
anderzijds de paaltjes met neerwaarts gericht licht. 
Toch zijn er binnen deze twee groepen tal van 
originele tuinpaaltjes te vinden. 

Onze favorieten:

De Bover Cornet tuinpalen die dankzij hun 
gegolfde laagjes erg harmonieus blenden met het 
natuurlijke karakter van een plantentuin of net mooi 
contrasteren met een strakke minimalistische tuin.

Nog zo’n tuinpaal die op eigen kracht uit de grond 
lijkt te komen is de Granito, niet toevallig ook een 
Artemide design. De scheuren langs de zijkanten 
van de vierkante paal zorgen voor een mooi 
lichteffect op de ondergrond.

De Artemide Piroscafo tuinpaaltjes lijken wel 
periscopen die van onder je gazon tevoorschijn 
komen. Ze zorgen voor een speels accent en niet 
onbelangrijk ook voor een aangenaam warm wit 
licht.

Ongelukje gehad? De SLV Bendo paaltjes lijken wel 
het gevolg te zijn van een iets te driest manoeuver 
met de zitmaaier, maar eigeniljk is het gewoon een 
design met een knipoog. Door het neerwaartse licht 
erg geschikt om als padverlichting te gebruiken. ■

https://www.dmlights.com/nl/bover/cornet
https://www.dmlights.com/nl/seletti/monkey
https://www.dmlights.com/nl/artemide_piroscafo_outdoor_roestig~13O42
https://www.dmlights.com/nl/slv_bendo_80_antraciet~0UC62
https://www.dmlights.com/nl/catellani___smith_more_0_transparant~12SFZ
https://www.dmlights.com/nl/artemide/granito
https://www.dmlights.com/nl/bover/cornet
https://www.dmlights.com/nl/artemide_piroscafo_outdoor_roestig~13O42
https://www.dmlights.com/nl/artemide/granito
https://www.dmlights.com/nl/slv_bendo_80_antraciet~0UC62
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Je eigen lichtplan maken in 
4 stappen

De zoektocht naar geschikte verlichting begint met een goed verlichtingsplan. Dat plan bepaalt 
niet alleen op welke plaatsen je best verlichting voorziet, maar ook welk type van verlichting. Je 
meubilair, je leefgewoonten en de lichtinval zijn slechts enkele van de factoren die een lichtplan 

mee vormgeven. Wil je zelf een lichtplan maken? Dat kan! In dit artikel leggen we je stap voor stap 
uit hoe je te werk moet gaan.

1. MAAK EEN PLATTEGROND

De basis van elk verlichtingsplan is een 
gedetailleerde plattegrond van je woning. De 
bouwplannen van je architect zijn hier het meest 
geschikt voor, maar ook een zelfgetekend 
plannetje kan van pas komen. 

Voeg aan je plattegrond alle binnenmuren, 
buitenmuren en ramen toe. Ook alle objecten 

in de ruimte breng je in kaart: meubels, deuren, 
televisie, schilderijen. Teken alles op schaal, 
zodat je een duidelijk overzicht krijgt.

Maak je een lichtplan voor een bestaande 
woning? Duid dan ook de aansluitingspunten en 
technische voorzieningen aan. De positie van 
de aansluitingen heeft immers een invloed op je 
verlichtingsmogelijkheden.

2. BEPAAL DE FUNCTIES VAN DE 
RUIMTE

Wanneer je klaar bent met de plattegrond, kan je 
de belangrijkste functies voor elke ruimte bepalen. 
Die worden later vertaald naar het type verlichting 
dat erbij past. Maak een lijst van alle activiteiten 
die in de ruimte gebeuren. Wil je er graag lezen, 
koken, ontspannen of werken?  Een ruimte kan 
meerdere functies hebben, en dezelfde activiteit 
kan voorkomen in verschillende ruimtes.

Bijvoorbeeld: In de woonkamer ontvang je 
bezoek, maar kijk je ook televisie of lees je een 
boek. Ook aan de bureautafel wordt gelezen, 
maar daar wil je bovendien geconcentreerd 
kunnen werken.

Bekijk ook per ruimte of er bepaalde elementen 
zijn die je in de verf wilt zetten, zoals een 
schilderij of een plant.

3. VERTAAL DE FUNCTIES NAAR 
VERSCHILLENDE SOORTEN 
VERLICHTING

Nu je de belangrijkste functies van elke ruimte 
kent, kan je de verschillende types verlichting 
bepalen. Verlichting kan worden ingedeeld in vier 
groepen:

• Basisverlichting: Dit is de verlichting die nodig 
is om een alledaags gebruik te maken van de 
ruimte. Deze lampen doe je als eerste aan als 
je de ruimte binnenkomt. Meestal zijn dit spots, 
plafonnières of hanglampen die een diffuus 
licht verspreiden. Aangezien je dit type van 
verlichting vaak zal gebruiken, kies je best voor 
energiezuinige ledlampen. ▶

1 Flos 265 wandlamp. 2 SLV Glenos, SLV Helia railverlichting

3 Modular Lighting Lotis inbouwspot, Modular Lighting Duell

1

2

3

https://www.dmlights.be/_tradition_copenhagen_sc14_wit___messing~13REY
https://www.dmlights.com/nl/flos_265_wandlamp_zwart~00IJ2
https://www.dmlights.com/nl/modular_lighting_lotis_86_ip55_gu10_wit_structuur~03K9D
https://www.dmlights.com/nl/slv_glenos_2m_mat_zwart~16IGR
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• Functionele verlichting: De plekken waar je 
wilt werken, lezen of eten kunnen wel wat fellere 
belichting gebruiken. Hier komt het lijstje dat je in 
stap 2 hebt opgesteld van pas. Wil je bijvoorbeeld 
een boek kunnen lezen in de woonkamer? Dan 
kan je daar een staanlamp voorzien. Ook een 
hanglamp boven de eettafel of een bureaulamp 
behoren tot de functionele verlichting. Je gebruikt 
voor deze soort van verlichting best lampen met 
een hogere lichtopbrengst (lumen).

• Sfeerverlichting: Dit type van verlichting is 
veel zachter en brengt sfeer in de ruimte, als 
aanvulling op de basisverlichting. Sfeerverlichting 
is optioneel, maar vormt zeker een meerwaarde 
in elke woning. Hier kan je voor echte blikvangers 
gaan, want je sfeerverlichting mag zeker gezien 
worden. Voorbeelden zijn een tafellamp naast de 
televisie of dimbare spotverlichting.

• Accentverlichting: Wil je de familiefoto’s aan 
de muur extra aandacht geven of je boekenkast 
uitlichten? Met accentverlichting kan je bepaalde 
elementen in de ruimte accentueren. Hiervoor 
zijn spotjes een goede optie, maar bijvoorbeeld 
ook up- en downlighters om een muur in de 
verf te zetten of ledstrips om traptreden te 
verlichten. Kies voor armaturen met een smallere 
openingshoek, zodat de lichtbundel zich focust op 
het object dat je wilt belichten.

Duid aan op je plan waar je elk type van 
verlichting wilt gebruiken. Je kan dit doen met 
behulp van symbolen: een cirkel voor spots, een 
vierkant voor staanlampen, een driehoekje voor 
hanglampen,...

Denk ook na over de plaatsing van 
je lichtschakelaars. Je kan eventueel 
dimschakelaars gebruiken om zelf de lichtsterkte 
te kunnen aanpassen.

4. GA OP ZOEK NAAR DE JUISTE 
VERLICHTING

Wanneer je lichtplan af is, kan je op zoek gaan 
naar mooie verlichting. Hou je verlichtingsplan 
steeds in het achterhoofd, maar laat je ook leiden 
door je persoonlijke smaak en voorkeuren. Ga je 
voor een moderne uitstraling met strak afgelijnde 
spots, of kies je voor een Scandinavische 
hanglamp of een landelijke plafonnière? Voor de 
nodige inspiratie kan je een kijkje nemen op onze 
webshop. ■

Krijg je graag hulp bij het uittekenen van je 
lichtplan? Onze lichtexperts helpen je graag 
verder! Meer informatie hierover kan je 
terugvinden op https://www.dmlights.com/nl/
lichtplan-op-maat.l of via de QR-code op deze 
pagina.

         

Sfeerverlichting: 1 &tradition FlowerPot VP3 tafellamp.

Functionele verlichting: 3 Combinatie van SLV Enola B; SLV Altra 
Dice en SLV Light Eye eenfase railverlichting. 5 .Gubi Best Lite 
tafellamp. 6 Marset Ginger pendellamp.

Accentverlichting: 2 Philips Hue Ledstrip. 4 Modular Lighting Duell.

2

1

5
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3

4

https://www.dmlights.com/nl/_tradition_flowerpot_vp3_roodbruin~189V0
https://www.dmlights.com/nl/modular_lighting_duell_wall_1x_r7s_zwart_gestructureerd___goud_~00PV5
https://www.dmlights.com/nl/gubi_bestlite_bl2_messing___wit~16OXB
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_ledstrip_wit_en_gekleurd_licht__5m_wit~19LVP
https://www.dmlights.com/nl/marset_ginger_20___24v_zwart___wit~18F77
https://www.dmlights.com/nl/slv_enola_b_pd_1_messing~0E5OT
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