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https://www.dmlights.be/nordlux_groa_40_bruin~12LJH
https://www.dmlights.be/tom_dixon_tafellamp_geborsteld_messing~066NU
https://www.dmlights.be/lzf/guijarros
https://www.dmlights.be/nordlux_tees_suspension_zwart~0ZOTF
https://www.dmlights.be/absinthe/bloc
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Interieurtrends voor 2021
De start van het nieuwe jaar gaat telkens gepaard met een voorspelling van de woontrends voor de 
komende periode. Benieuwd naar wat 2021 te bieden heeft op interieurgebied? Ontdek samen met 

ons de trendkleuren, -vormen en -materialen voor het komende jaar en laat je inspireren.

DONKERBLAUW

In 2020 zagen we donkerblauw al opduiken 
als trendkleur, en daar komt voorlopig geen 
verandering in. Het oogt minder hard dan 
zwart, geeft meer karakter aan je woning en 
valt moeiteloos te combineren met de andere 
kleuren in de ruimte. Met andere woorden: alleen 
maar voordelen aan een donkerblauw interieur. 
Aarzel dus niet om voor een accentmuur in deze 
trendkleur te kiezen, of ga voor een minder 
ingrijpende make-over met een meubel in luxueus 
donkerblauw.

1

2

https://www.dmlights.be/_tradition_copenhagen_sc14_wit___messing~13REY
https://www.dmlights.be/_tradition_copenhagen_sc13_wit___messing~13REU
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LICHTE HOUTSOORTEN

Bleke houtsoorten lijken onlosmakelijk 
verbonden met een Scandinavisch interieur, 
maar in 2021 zullen we licht hout ook alsmaar 
meer terugvinden in andere woonstijlen. In een 
industrieel interieur is een houten eettafel met 
stalen onderstel bijvoorbeeld erg mooi. Ook een 
houten vloer is perfect te integreren in iedere 
interieurstijl. Of wat dacht je van een knappe 
hanglamp van licht hout boven de tafel of het 
kookeiland?  

GRIJZE TINTEN

Grijstinten saai? Integendeel! Grijs is opnieuw 
bezig aan een sterke opmars, maar dan met een 
leuke twist. Denk maar aan een nonchalante 
betonlook op de muren, strakke gietvloeren of 
lichtgrijze woonaccessoires met een vleugje 
taupe, mauve of groen erdoorheen. Grijs is 
een dankbare basistint voor je interieur die je 
bovendien kan combineren met alle andere 
trends die in dit artikel besproken worden.

ORGANISCHE, RONDE VORMEN

Net zoals vorig jaar zijn organisch gevormde 
meubels the way to go. Weg met scherpe randjes 
of hoekige designs, een ovale salontafel en 
bolvormige lampen geven de ruimte een warme 
en aangename uitstraling. Tip voor nog extra 
sfeer en gezelligheid: combineer organische 
vormen met een zachte textuur zoals fluweel of 
velours. ▶
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1 &tradition Copenhagen SC14 staanlamp €€€€. 2 &tradition 
Copenhagen SC13 tafellamp €€€. 3 Modular Lighting Tulip 
pendellamp €€ 4 &tradition Flowerpot VP3 tafellamp €€. 5 
Muuto Strand Closed pendellamp €€€€. 

https://www.dmlights.be/modular_lighting/tulip
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_grijsbeige~0SP8M
https://www.dmlights.be/muuto_strand_closed_wit~18JQM


6 dmlights

GLAS

De seventies en eighties maken een comeback 
en dat betekent dat ook glazen meubelen 
helemaal terug zijn van weggeweest. Gedempt, 
gekleurd of transparant glas, het kan allemaal in 
2021. Rep je dus naar de kringloopwinkel voor 
een vintage vitrinekast of meet jezelf een strakke 
glazen deur aan. Voor glazen verlichting in alle 
vormen en maten kan je alvast op onze webshop 
terecht. 

DUURZAAM DESIGN

Duurzaamheid blijft een belangrijke leidraad 
in het interieur, ook in 2021. Design en 
duurzaamheid gaan dan ook stilaan hand in 
hand, met steeds meer merken die grote stappen 
zetten om producten te ontwikkelen met respect 
voor mens, natuur en dier. Denk bijvoorbeeld aan 
gerecycleerde materialen met een lagere impact 
op het milieu en kwaliteitsvolle verlichting die 
decennialang meegaat. ■
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6 Brokis Balloons collectie €€€€. 7 Ay illuminate Z collectie 
€€€ - €€€€.

https://www.dmlights.be/ay_illuminate?search=z
https://www.dmlights.be/brokis_balloons_medium_pc857_transparant_glanzend___koper~1CHD7
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Boven  Gubi Semi Pendellamp €€€€. Linksonder Modular 
Lighting Downut Plafondlamp €€€ - €€€€.  
Rechtsonder Muuto Ambit pendellamp €€€

https://www.dmlights.be/gubi_semi_o60cm_messing~16P4A
https://www.dmlights.be/modular_lighting/downut
https://www.dmlights.be/muuto_ambit_400mm_groen~17DRU
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Monocle railspot

https://www.dmlights.be/absinthe_monocle_3_fase_led_railspot_zwart~0SBGU
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Houten hanglampen
Zoals je eerder al hebt kunnen lezen in dit magazine, is hout weer helemaal hot in 2021. Daarom zetten 

we hier even een aantal houten hanglampen in de spotlight die jouw interieur een zalige natuurlijke 
houten toets zullen geven. 

1 Trio Boolan pendellamp €. 2 SLV Vincelli D Pendellamp €€ 3 Reality Wood Pendellamp €. 4 Hay 30 Degrees pendellamp €€.  
5 Nordlux Groa pendellamp €. 6 LZF Escape pendellamp €€€. 7 Kartell Bellissima €€€. 8 Domus Pila Contra €€€. 9 &tradition 
Formakami JH5 €€
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Monocle railspot

https://www.dmlights.be/trio_boolan_tr_305900130_hout~0XVC3
https://www.dmlights.be/slv_vincelli_d_licht_bamboe~11FXV
https://www.dmlights.be/domus_pila_contra_beukenhout~09470
https://www.dmlights.be/nordlux_groa_40_bruin~12LJH
https://www.dmlights.be/hay/30_degrees
https://www.dmlights.be/lzf_escape_large_lichtroze___zwart~1CKBF
https://www.dmlights.be/_tradition_formakami_jh5_wit___zwart~0SP9O
https://www.dmlights.be/reality_wood_pendellamp_hout~0U8YN
https://www.dmlights.be/kartell_bellissima_afwerking_in_houtlook_hout~171MJ
https://www.dmlights.be/absinthe_monocle_3_fase_led_railspot_zwart~0SBGU
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https://www.dmlights.be/studio_italia_kelly_small_dome_50_mat_wit~067CR
https://www.dmlights.be/studio_italia_puzzle_single_square_mat_wit~0BCR5
https://www.dmlights.be/studio_italia_kelly_large_sphere_so4_koperachtig_brons~1019B
https://www.dmlights.be/studio_italia_vapor_lt1_staanlamp_mat_wit~069SP
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Studio Italia wordt Lodes
Het Italiaanse designmerk Studio Italia is één van de pioniers op vlak van moderne 

verlichtingsarmaturen. Naar aanleiding van hun 70-jarig bestaan veranderen ze hun naam naar 
Lodes. Achter die naamsverandering zit uiteraard ook een verhaal.

HARMONIEUZE ONTWERPEN EN 
TIJDLOOS DESIGN

Studio Italia werd opgericht in 1950 in het 
Italiaanse Venetië. Angelo Tosetto, de oprichter, 
gaf zijn verlichtingsarmaturen steeds een 
harmonieuze vorm. De tijdloze designs zijn het 
resultaat van de combinatie van handgeblazen 
glas, industriële materialen en technologie.

Vandaag, 70 jaar later, wordt het bedrijf met 
hart en ziel gerund door de kleinzoon van 
Angelo, Massimiliano Tosetto. Tot op heden 
streeft het designmerk er nog steeds naar 
om dezelfde harmonie tussen technologie en 
vormgeving in hun ontwerpen waar te maken, 
waarmee grootvader Angelo begonnen is. Maar 
tegelijkertijd wil het bedrijf ook vooruitstrevend 
zijn op de markt door tal van innovaties toe te 
passen waardoor ze zich onderscheiden van 
andere verlichtingsmerken.

EEN NIEUWE START

De nieuwe naam Lodes luidt meteen ook een 
nieuwe start in. Zo willen ze mee evolueren met 
de snel veranderende maatschappij. De nieuwe 
naam Lodes is gebaseerd op het Latijnse ‘Laude’, 
wat geassocieerd wordt met de woorden lof, 
onderscheiding en eerbetoon. Een eerbetoon van 
Massimiliano aan zijn grootvader en oprichter 
Angelo. Onderscheiding en lof staan dan weer 
voor hun unieke ontwerpen van vroeger en nu, 
die een perfecte mix vormen tussen esthetische 
verfijning en uitmuntend design.

ELEGANT EN REPRESENTATIEF

Met Lodes wil het verlichtingsmerk zijn identiteit 
en waarden extra in de verf zetten. Ook het 
nieuwe logo is tijdloos en representatief voor de 
geschiedenis van het bedrijf. Elegantie, traditie 
en know-how zijn enkele waarden waarop het 
ontwerp van het logo gebouwd zijn.

Wat brengt Lodes ons de komende maanden? 
Hierover wil het bedrijf ons nog wat in spanning 
houden, maar binnenkort krijgen we het volledige 
aanbod te zien. Wij zijn alvast benieuwd! ▶

1 Studio Italia Kelly Cluster pendellamp €€€€. 2 Studio Italia Kelly Large Dome €€€€. 3 Studio Italia Puzzle 
Single Square wandlamp €€. 4 Studio Italia Vapor staanlamp €€€€. 5 Studio Italia Blow tafellamp €€€€. 

5

https://www.dmlights.be/studio_italia_blow_table_led_chroom~188S2
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v.l.n.r. Studio Italia Bugia plafondlamp €€. Studio 
Italia Puzzle Round wandlamp €€. Studio Italia 
Rain pendellamp €€. Studio Italia Sky-Fall €€€€. 
Studio Italia Valentina tafellamp €€. Studio Italia Thor 
plafondlamp €€€.

■

https://www.dmlights.be/studio_italia_bugia_single_glanzend_koper~13UF0
https://www.dmlights.be/studio_italia_puzzle_outdoor_round_wit___opaal~188T2
https://www.dmlights.be/studio_italia_thor_medium_ap_mat_wit~0BCT4
https://www.dmlights.be/studio_italia_valentina_pt1_chroom~13RKY
https://www.dmlights.be/studio_italia_sky_fall_medium_kristal~0BCOY
https://www.dmlights.be/studio_italia/rain
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De gezelligste schemerlampen
Dankzij het zachte, warme licht van een schemerlamp creëer je de perfecte sfeer in elke ruimte. 

Klassiek, modern of liever origineel?  
Met deze schemerlampen maak je het deze winter extra gezellig bij je thuis.

1 Flos Spun Light tafellamp €€€. 2 Fontana Arte Fontana tafellamp €€€. 3 Graypants Scraplight Tilt tafellamp €€€. 4 Gubi Gravity 
Small tafellamp €€€. 5 Luceplan Costanza tafellamp €€€. 6 Artemide Melampo tafellamp €€. 7 Moooi Rabbit Lamp tafellamp 
€€€. 8 Tom Dixon tafellamp €€€. 9 Philips MyLiving Limba €.

4
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■

https://www.dmlights.be/gubi_gravity_small_wit___zwart_marmer~16P22
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_d13_aluminium~00N03
https://www.dmlights.be/moooi_rabbit_lamp_mo_s_00001_zwart~16JHT
https://www.dmlights.be/flos_spun_light_t1_tavolo_dim_wit~00IYL
https://www.dmlights.be/fontana_arte_fontana_tafellamp__led_medium_wit~1752L
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_tilt_tafellamp_karton~05WRY
https://www.dmlights.be/philips_myliving_limba_wit~0E2U7
https://www.dmlights.be/artemide_melampo_notte_brons~0886M
https://www.dmlights.be/tom_dixon_tafellamp_geborsteld_messing~066NU
https://www.dmlights.be/studio_italia_valentina_pt1_chroom~13RKY
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Waarop letten bij het kiezen 
van badkamerverlichting?
De juiste verlichting is belangrijk voor elke ruimte in huis, maar zeker in de badkamer. Naast 
functioneel, moet deze ook sfeervol zijn én naargelang de plaatsing in min of meerdere mate 
bestand tegen vochtigheid. We zetten de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.

1. IP-WAARDE

Omdat de badkamer een natte ruimte is, gelden 
hier specifieke regels omtrent verlichting. 
Zo moet de IP-waarde aangepast zijn aan 
de ‘veiligheidszone’ waarin de lamp zich 
bevindt. In mensentaal betekent dit dat de 
vochtbestendigheidsgraad van je verlichting 
hoger moet zijn naargelang ze dichter bij water 
geplaatst wordt. Deze vochtbestendigheid kan je 
afleiden uit het tweede cijfer van de aangegeven 
IP-waarde. 

De minimaal aangeraden IP-waarde per zone 
is de volgende:

 ● Zone 0: IPX7

 ● Zone 1: IPX5

 ● Zone 2: IPX4

 ● Zone 3: IPX1
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2. HOE HELDERDER, HOE BETER

Naast de vochtbestendigheid, is ook de helderheid 
van het licht zeer belangrijk in de badkamer. Je moet 
er immers je haar goed leggen, je deftig scheren en 
natuurlijk ook je make-up aanbrengen. Vooral voor dit 
laatste wil je een zo natuurlijk mogelijk licht of daglicht.

Bij verlichting hanteert men CRI of Kleurweergave-index 
om aan te duiden hoe goed je lichtbron echt daglicht 
benadert. Bij een CRI van 100 worden kleuren het meest 
waarheidsgetrouw weergegeven. Hoe lager je gaat, 
hoe minder accuraat je kleuren worden weergegeven. 
Daglicht heeft dus een CRI van 100. 

Goed om weten, de lichtkleur van een lichtbron heeft 
geen invloed op de CRI. 

4. GEBRUIK INDIRECT LICHT

Wat de sfeer in de badkamer wel ten goede komt, is 
indirecte verlichting. Het geeft je badkamer meteen 
een vleugje luxe en het is de perfecte manier om 
bepaalde elementen, zoals het bad, in de verf te 
zetten. Een streepje indirect licht, in combinatie 
met enkele kaarsjes en je hebt meteen de perfecte 
setting voor een heerlijk, ontspannend bad. 

3. LET OP DE PLAATSING

Bij het plaatsen van (inbouw)spots, zijn er twee 
zaken die je in acht moet nemen. Zorg dat de 
spots het licht evenredig verdelen over de ganse 
oppervlakte, zodat er geen donkere hoekjes 
ontstaan. Je wilt toch zeker zijn dat je proper uit de 
douche stapt. 

Heb je kasten in je badkamer? Plaats de 
lichtbronnen dan op voldoende afstand van je 
kastdeuren zodat het licht de kans heeft om in je 
kasten binnen te vallen. Dat maakt de zoektocht 
naar de juiste kleur van make-up makkelijker.



16 dmlights 11

www.nordlux.com

https://www.dmlights.be/nordlux
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Trend: Moderne 
kroonluchters 

Als jij het woord kroonluchter hoort, denk jij dan ook automatisch aan zo’n kristallen kanjer in de 
foyer van een poepchic hotel? Of zie je in gedachten toch eerder dat porseleinen gedrocht boven 

de eettafel van je oma, met vergulde armpjes waarin altijd minstens wel één peertje stuk was? 
Wel, dan wordt het hoog tijd dat we je beeld van de klassieke ‘luster’ even bijstellen. Kroonluchters 

zijn modern, trendy en lang niet altijd gemaakt van kristal of porselein.

EEN KORTE GESCHIEDENIS

Kroonluchters zijn al sinds de Middeleeuwen een 
statussymbool. Rijke edellieden hingen zware 
houten constructies met kaarsen omhoog om 
hun landhuis of kasteel te verlichten. Eerst waren 
het simpele houten kruisen, maar vanaf de 15de 
eeuw wonnen de kroonvormige ontwerpen aan 
populariteit. Het is aan deze kaarsenwielen dat 
we de naam ‘kroonluchter’ te danken hebben.

De kristallen kroonluchter deed in de 18de 
eeuw zijn intrede. In de Spiegelzaal van het 
Kasteel van Versailles kan je maar liefst twintig 
prachtexemplaren uit die tijd bewonderen. De 
grootste ter wereld is iets recenter (2001) en kan 
je terugvinden in de Sultan Qaboos moskee te 

Oman. Deze indrukwekkende constructie is maar 
liefst 14 meter hoog, weegt 8,5 ton en er zitten 
zo’n 600.000 kristallen en 1100 halogeenlampen 
in verwerkt. 

KROONLUCHTERS BIJ JE THUIS

Dat je in je eigen interieur geen plek hebt voor 
twintig kristallen kroonluchters of eentje van 
14 meter hoog spreekt voor zich. Toch kan je 
ook thuis genieten van de grandeur die een 
kroonluchter met zich meebrengt. Een statige 
kroonluchter in de hal of een meer bescheiden 
exemplaar boven de eettafel, deze majestueuze 
pendels zijn de perfecte eyecatcher voor elke 
kamer. ▶

1 Moooi Heracleum The Big O pendellamp €€€€

1

11

www.nordlux.com

https://www.dmlights.be/moooi_heracleum_the_big_o_10m_cable_koper~16N24
https://www.dmlights.be/nordlux
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FLOS 2097

De Flos 2097 van ontwerper Gino Sarfatti is 
één van de populairste herinterpretaties van 
de klassieke kroonluchters die momenteel 
verkrijgbaar is. Het originele design dateert reeds 
van 1958, maar omwille van het aanhoudende 
succes breidde Flos de 2097 reeks recent nog uit 
met nieuwe kleuren, ledvarianten en de kleinere 
2097/18, ideaal voor thuis.

Perfect voor: Een modern interieur

Flos 2097 collectie €€€€

SLAMP CEREMONY

Deze Italiaanse schoonheid oogt op het 
eerste gezicht wat klassieker, maar laat je niet 
misleiden. Naar goede Slamp gewoonte is deze 
stijlvolle luchter een combinatie van innovatieve 
technologieën, gepatenteerde materialen en 
oogstrelend design.

Perfect voor: Een metropolitan inrichting

Slamp Ceremony collectie €€€ - €€€€

https://www.dmlights.be/flos_2097_18xled_messing~19KA4
https://www.dmlights.be/flos/2097
https://www.dmlights.be/slamp/ceremony
https://www.dmlights.be/slamp_ceremony_sl_cer79sos0006f__gerookt~0RRQP


TERZANI SOSCIK

Een kroonluchter als statussymbool? Wat dacht 
je van deze Terzani Soscik? Voor een kleine 
40.000 euro is hij van jou. Voor die prijs krijg je 
een uit de kluiten gewassen pendel van bijna 
2 meter hoog die ook nog eens 130 kilogram 
weegt. Een toonbeeld van hedendaagse luxe, 
maar niet voor iedereen weggelegd.

Perfect voor: Exclusieve villa’s

Terzani Soscik collectie €€€€

MOOOI

Bij het Nederlandse Moooi hebben ze een 
voorliefde voor kroonluchters. Maar Moooi zou 
Moooi niet zijn moesten ze er niet hun volledig 
eigen draai aan geven. Zeg nu zelf, verbrand hout 
(Smoke) of papier (Paper) zijn toch niet meteen 
de materialen die je zou associëren met een 
kroonluchter of wel?

Andere geslaagde kroonluchters van Moooi zijn 
de Meshmatics, de Plant Chandelier, Heracleum, 
The Big O en de Light Shade Shade. Deze 
laatste lijkt op het eerste gezicht niet in dit rijtje 
thuis te horen omwille van de grote spiegelkap. 
Achter de spiegelkap zit echter een prachtige 
kroonluchter verscholen die zichtbaar wordt 
wanneer je het licht aan doet. Echt een moooi 
effect.

Perfect voor: Eigenzinnige interieurs

Moooi Paper collectie €€€€  

Moooi Light Shade Shade vanaf €€€ ■

https://www.dmlights.be/moooi/light_shade_shade
https://www.dmlights.be/terzani_soscik_g55s_brons~066QG
https://www.dmlights.be/terzani_soscik_g55s_nikkel~066QF
https://www.dmlights.be/terzani/soscik
https://www.dmlights.be/moooi/paper_chandelier
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De retro lamp:  
thuis in elke woonstijl

Retro lampen vind je in alle vormen en maten, ze zien er enorm sfeervol uit en zijn een echte 
blikvanger in je interieur. Je hoeft echter geen retro of vintage woonstijl te hebben om deze lampen 
in huis te halen, want wij geven je enkele tips hoe je deze hippe lichtbronnen kan combineren in je 

favoriete interieurstijl.

RETRO LED LAMPEN

Een retro lamp, ook wel filamentlamp genoemd, 
is een moderne ledlamp met het uiterlijk van 
een klassieke gloeilamp. De hedendaagse 
ledtechnologie maakt het mogelijk om de 
zichtbare bedrading van de ouderwetse gloeilamp 
na te bootsen in een energiezuinige variant. 
Gelukkig maar, want zo’n leuke lichtbron zorgt 
voor een gezellige, vintage sfeer in je interieur.

Segula

Het grootste aanbod van retro ledlampen vind 
je wellicht bij het merk Segula. Het ontwerp van 
hun lichtbronnen werd volledig geïnspireerd op 
de oude Edison gloeilamp. Met hun prachtige en 
unieke collecties willen ze de huiselijke sfeer van 
weleer terugbrengen naar onze woonkamers.

Philips Hue

Ook wie houdt van slimme verlichting kan 
dezelfde warme, romantische sfeer in huis 
halen. Philips Hue bracht namelijk enkele slimme 
lampen op de markt met een retro-look, die je 
kan bedienen met je smartphone. De Philips Hue 
filamentlampen kan je krijgen in drie verschillende 
uitvoeringen, maar de verschillende vormen 
combineren met elkaar in een cluster kan ook 
zorgen voor een creatief en speels effect.

Al deze sfeervolle lampen hebben uiteraard 
ook een armatuur nodig om helemaal tot hun 
recht te komen. In een klassieke hanglamp 
met lampenkap zal je jammer genoeg niet veel 
merken van hun design. Daarom kozen wij enkele 
armaturen uit die de vormgeving van de retro 
lamp in de verf zetten én bovendien aansluiten bij 
verschillende woonstijlen.
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LANDELIJK

Een landelijk interieur kenmerkt zich voornamelijk 
door het gebruik van natuurlijke materialen, en 
dat vinden we terug in deze modern landelijke 
hanglamp. Dankzij de hedendaagse uitstraling 
en de afwerking met touw voelt deze lamp zich 
helemaal thuis in een landelijke woonstijl. De 
vormgeving maakt van deze hanglamp de ideale 
armatuur voor boven de eettafel. Vervolledig 
hem met vijf retro lampen naar keuze en maak 
van je eetkamer de gezelligste plek om samen te 
komen.

Reality Einar €

MODERN

Met een strakke vormgeving en geometrische 
lijnen voelt deze hippe hanglamp zich 
ongetwijfeld thuis in een modern interieur. Dankzij 
de zichtbare lichtbron is deze pendellamp perfect 
te combineren met een filamentlamp, die je 
moderne woonstijl een gezellige toets zal geven. 
Of hang meerdere armaturen naast elkaar boven 
je kookeiland of ontbijthoek en maak er een echte 
blikvanger van.

Nordlux Tees €

INDUSTRIEEL

De industriële woonstijl wint de laatste jaren 
enorm aan populariteit.Dat kunnen wij best goed 
begrijpen, want in deze interieurstijl kan je jouw 
creativiteit de vrije loop laten. Allerhande kleuren 
en meubelstukken zijn perfect te combineren met 
een industrieel interieur. Retro lampen mogen 
ook hier zeker niet ontbreken voor een extra 
sfeervol element. Deze hanglamp van Segula ziet 
er dan wel heel industrieel uit, maar als je hem 
combineert met een opvallende filamentlamp zal 
je versteld staan van zijn warme uitstraling. 

Segula Xtra Line Atlanta €

▶

https://www.dmlights.be/reality_einar_decoratieve_pendellamp_zwart___bruin~1AJRD
https://www.dmlights.be/nordlux_tees_suspension_zwart~0ZOTF
https://www.dmlights.be/segula_xtra_line_atlanta__pull_switch__messing~10VTF
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SCANDINAVISCH

Eenvoud siert in een Scandinavisch interieur. Strakke lijnen, 
witte muren en een eenvoudige aankleding typeren deze trendy 
woonstijl met een cleane uitstraling. Sfeer wordt gecreëerd met 
simpele accessoires, en daarom kozen we voor de E27 hanglamp 
van het Scandinavisch designmerk Muuto. Uiteraard mag een 
filamentlamp niet ontbreken als je jouw Scandinavisch interieur 
sfeervol wil inrichten.

Muuto E27 €

KLASSIEK

Ook een klassieke woonstijl kan je perfect verlichten met 
filamentlampen. Deze Nordlux Galloway past perfect in een 
klassiek interieur. De messing accenten zorgen ervoor dat dit 
armatuur, ondanks haar eenvoud, in het oog springt. Draai 
hier nog de juiste filamentlamp in en deze klassieker zet jouw 
interieur in het licht dat het verdient.

Nordlux Galloway €

ARCHITECTURAAL

Hou jij van een strak en minimalistisch interieur? Dan is de verlichting 
van Wever & Ducré absoluut iets voor jou. Dit Belgisch designmerk 
is dé trendsetter op het gebied van architecturale verlichting. 
Het eenvoudig maar toch ook opvallend ontwerp van deze Mirro 
hanglamp is een echte blikvanger in je interieur. Je combineert hem 
best met een eenvoudige retro lamp met een klassieke vorm, want 
de weerspiegeling van de lichtbron in de lampenkap maakt je lamp 
namelijk extra speciaal.

Wever & Ducré Mirro €

DESIGN

De term ‘design’ is geen specifieke stijl op zich, maar eerder 
een verzamelnaam voor verschillende stijlen. Design en 
designverlichting hebben iets speciaals en zijn uniek. Het 
zijn opvallende ontwerpen die een meerwaarde bieden aan 
je interieur. En dat is zeker het geval bij deze buitengewone 
pendellamp van het Deens designmerk Nordlux. Een eenvoudige, 
klassieke LED lamp zou deze eyecatcher geen eer aandoen, en 
net daarom kiezen wij Josefine als ideale metgezel voor leuke 
filamentlampen.

Nordlux Josefine €

https://www.dmlights.be/muuto_e27_dim_lichtgroen~195O1
https://www.dmlights.be/nordlux_galloway_6_zwart___messing~1B8ZX
https://www.dmlights.be/wever___ducre_mirro_3_0_zwart___goud~17EBF
https://www.dmlights.be/nordlux_josefine_7_zwart~1B8ZJ
https://www.dmlights.be/nordlux_josefine_7_zwart~1B8ZJ
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https://www.dmlights.be/muuto_e27_dim_lichtgroen~195O1
https://www.dmlights.be/wever___ducre_mirro_3_0_zwart___goud~17EBF
https://www.dmlights.be/nordlux_josefine_7_zwart~1B8ZJ
https://www.dmlights.be/muuto_e27_dim_lichtgroen~195O1
https://www.dmlights.be/reality_einar_decoratieve_pendellamp_zwart___bruin~1AJRD
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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


