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Mesh. Light beyond limits. 

Mesh, Francisco Gomez Paz Luceplan.com

https://www.dmlights.be/luceplan_mesh_o1000_zwart~19401
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Cover Marset FollowMe USB groen oplaadbare tafellamp €€. 1 &tradition Journey zwart tafellamp €€.  
2 LZF Swirl Large pendellamp €€€. 3 Gubi Multi-Lite zwart/messing €€€€. 4 Fontana Arte Io wit wandlamp €€
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LEGENDE (in euro’s):

0-150: €

150-350: €€

350-750: €€€

750-...: €€€€

https://www.dmlights.be/gubi_multi_lite_o39cm_zwart___messing~16P34
https://www.dmlights.be/lzf/swirl
https://www.dmlights.be/il_fanale_drop_270_02_ort_messing~0C3DE
https://www.dmlights.be/il_fanale_drop_270_02_ort_messing~0C3DE
https://www.dmlights.be/_tradition_journey_shy1_zwart~13RE8
https://www.dmlights.be/fontana_arte_io_wandlamp__medium_led_wit~175G1
https://www.dmlights.be/luceplan_mesh_o1000_zwart~19401
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De trendkleuren van 2020
Kleur is in! De start van het nieuwe jaar gaat zoals altijd gepaard met nieuwe trends.  

Strakke, minimalistische woonstijlen maken plaats voor een gedurfde combinatie van kleuren. 
Wil je opvallen? Mix en match dan stoere kleuren met zachte aardetinten voor een insta-proof 

interieur. Personaliseer je woonstijl met deze trendkleuren voor 2020.

NO MORE GREYS

Klassiek zwartwit of warm rood: laat je creativiteit de vrije loop en kies voor excentrieke interieurkleuren. 
Kleurrijke accenten zorgen voor een sprekend karakter van je interieur. Laat je inspireren door 
onderstaande lampen en zorg voor energie en levendigheid in je woning.

Het Deense verlichtingsmerk Fritz Hansen 
focust zich op functioneel en tijdloos design. 
Een combinatie van traditionele ontwerpen en 
innovatie zorgt voor aantrekkelijke producten. 
Onze favoriet? Dat is de Kaiser Idell, een 
elegante en veelzijdige wandlamp die in ieder 
interieur wel een plekje vindt.

Fritz Hansen Lighting Kaiser Idell €€€

Met de jaren 50 en 60 in het achterhoofd, creëert het 
populaire merk Hay kleurrijke designverlichting voor 
het grote publiek. De duurzame producten van Hay 
worden gemaakt uit verschillende milieuvriendelijke 
materialen zoals textiel, hout en papier. Van productie 
tot verpakking: aandacht voor het klimaat is steeds 
een prioriteit voor hen. Wij kiezen alvast voor deze 
eye-catcher in het rood.

Hay Sinker €€

https://www.dmlights.be/fritz_hansen_lighting_kaiser_idell_ly_63702508_mat_zwart~12258
https://www.dmlights.be/fritz_hansen_lighting_kaiser_idell_ly_63702508_mat_zwart~12258
https://www.dmlights.be/hay_sinker_l_rood~13HA7
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EXPLORE REALITY

Fan van een Scandinavische woonstijl? Ga dan voor een combinatie van eenvoudig design en zachte 
pasteltinten. Kleuren zoals grijs en pastelgroen zorgen voor een warme toets in je interieur. Deze geliefde 
trend, geïnspireerd door kleuren uit het Hoge Noorden, zal ook in 2020 in vele huiskamers terug te vinden 
zijn.

SUPER NATURAL

Dé trend van 2020 voor de romantische zielen onder ons! Deze woonstijl is gebaseerd op rustgevende 
kleuren die inspelen op gevoel en emotie. Het zachte kleurenpalet bestaat uit tinten die werden 
geïnspireerd door de natuur.

Als je van Scandinavisch design houdt, dan is 
Muuto hét merk voor jou. Deze Grain hanglamp 
in stoffig groen heeft een eenvoudig en elegant 
ontwerp. Op de oppervlakte zijn kleine vezels 
uit bamboe zichtbaar, waardoor er een subtiele 
textuur ontstaat.

Muuto Grain €€€

Grasgroen, hemelsblauw, wolkenwit en koper dat 
je aan de herfst doet denken: dat is de gedurfde 
kleurencombinatie van de Cirque van Louis 
Poulsen. Een vrolijke en speelse hanglamp met 
zachte aardetinten.

Louis Poulsen Cirque €€

Hou je het toch liever wat soberder? Dan is 
de Tripod misschien wel iets voor jou! Deze 
decoratieve tafellamp in een lichte zandkleur is 
een leuke sfeerbrenger in ieder interieur. Een 
creatief maar toch minimalistisch ontwerp van het 
Italiaanse merk Kundalini.

Kundalini Tripod €€€

Grijs hoeft niet saai te zijn! Deze trendy hanglamp 
van Trio combineert een eigentijds design met de 
puurheid van zachte en lichte kleuren. Dankzij de 
grijze betonlook is de Lisboa geschikt voor meer 
dan alleen een Scandinavische woonstijl.

Trio Lisboa €€

https://www.dmlights.be/trio_lisboa_pendant_o60_beton~16ZES
https://www.dmlights.be/muuto_grain_pendant_stoffig_groen~17DX0
https://www.dmlights.be/muuto_grain_pendant_stoffig_groen~17DX0
https://www.dmlights.be/muuto_grain_pendant_stoffig_groen~17DX0
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/kundalini_tripod_ku_k946beeu_beige~122J6


1 Muuto Grain stoffig groen €€€. 2 Hay Sinker rood €€. 3 Louis Poulsen Cirque collectie €€ - €€€. 4 Kundalini Tripod €€€
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https://www.dmlights.be/muuto_grain_pendant_stoffig_groen~17DX0
https://www.dmlights.be/hay_sinker_l_rood~13HA7
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/kundalini_tripod_ku_k946beeu_beige~122J6
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Puur natuur
Natuurlijke producten geven een warme toets aan je woning.  

Wat je woonstijl ook is, materialen zoals hout en kurk zorgen in ieder interieur voor gezelligheid.  

1 Astro Cremona wandlamp walnoot €. 2 Dark Captain Cork pendellamp €€. 3 Domus Pila wandlamp beukenhout €€. 4 Luceplan 
Lita tafellamp €€. 5 LZF Orbit Sconce wandlamp chocolade €€. 6 LZF Swirl Large pendellamp €€€. 7 Reality Brody pendellamp €.  
8 Royal Botania Cloche wandlamp €€€. 9 Trio Rotin tafellamp €.
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https://www.dmlights.be/astro_cremona_as_1067001_walnoot~14EPJ
https://www.dmlights.be/dark_captain_cork_45_s_kurk~0C743
https://www.dmlights.be/royal_botania_cloche_kf_clow_teak~0SP5C
https://www.dmlights.be/lzf_orbit_wall_sconce_e27_chocolade~0AGSN
https://www.dmlights.be/luceplan_lita_d92_18_essenhout~1BEKE
https://www.dmlights.be/lzf_swirl_large_e27_chocolade~0SIKM
https://www.dmlights.be/trio_rotin_tr_510900111_grijs___grijs~18ON3
https://www.dmlights.be/domus_pila_beukenhout_beukenhout~094NK
https://www.dmlights.be/reality_brody_pendellamp_mat_zwart~18HB7
https://www.dmlights.be/muuto_grain_pendant_stoffig_groen~17DX0
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque
https://www.dmlights.be/kundalini_tripod_ku_k946beeu_beige~122J6
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Philips Hue: Slim en warm
De koudste maanden van het jaar zijn de perfecte periode om het binnen extra gezellig te maken. 
Dat kan je doen met kaarsjes, winterse decoratie, maar uiteraard ook met aangepaste verlichting.  
Philips Hue is hier perfect voor. De slimme verlichting geeft je de mogelijkheid om je licht aan te 

passen aan elke gelegenheid.

WARM LICHT

In de winter is vooral warmte erg belangrijk. 
Die komt natuurlijk van je kachel of centrale 
verwarming, maar ook van je verlichting. En 
dan hebben we het niet over een aangename 
temperatuur maar over warm licht. Warm 
licht brengt een gezellige sfeer, waardoor het 
automatisch lijkt alsof het een paar graden 
warmer wordt.

Met Philips Hue White Ambiance en White & 
Color Ambiance beschik je over 50.000 wittinten 
gaande van koud licht tot extra warm. Eén 
simpele handeling in de intuïtieve Hue app en je 
huis baadt in een heerlijk warme gloed.

Met de White & Color Ambiance lampen kan 
je naast wit ook 16 miljoen andere lichtkleuren 
selecteren. Kies voor de kleur van een mooie 
zonsopgang en het voelt meteen alsof het zomer 
is.

Wil je warm licht én een mooie lamp? Dan zijn de 

Philips Hue filamentlampen beslist iets voor jou. 
Met een lichttemperatuur van 2100K benaderen 
ze het gezellige licht van kaarsen. Bovendien kan 
je ze net als alle andere Hue lampen dimmen om 
het nóg gezelliger te maken. Dit kan trouwens via 
Bluetooth, zodat je geen Hue Bridge nodig hebt.

BEGINNEN MET HUE

Wil je de overstap naar slimme verlichting wagen, 
maar weet je niet waar beginnen? Op onze 
Hue starterkitpagina (www.dmlights.be/philips-
hue-starter-kits.l) vind je een handig overzicht 
van de verschillende setjes. Maak je keuze en 
geniet binnen de kortste keren van het slimme én 
gezellige licht van Philips Hue.

Heb je aan dimmen en een paar 
voorgeprogrammeerde lichtsferen voldoende? 
Dan kan je altijd starten met losse Philips 
Hue bluetoothlampen. Deze kan je achteraf 
nog uitbreiden met een bridge voor de ‘full 
experience’.

1 Philips Hue filamentlampen €. 2 Philips Hue Play White and Color Ambiance Extension Zwart €

2

https://www.dmlights.be/philips-hue
http://www.dmlights.be/philips-hue-starter-kits.l
http://www.dmlights.be/philips-hue-starter-kits.l
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1

https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/losse-lampen?brand=philips-hue
https://www.dmlights.be/philips-hue
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De perfecte leeslamp kiezen
De koudste maanden van het jaar zijn de perfecte tijd om je gezellig neer te ploffen met een goed 
boek. Om het helemaal knus te maken is een goede leeslamp een must. Maar wat is nu een goede 
leeslamp? Waar moet je op letten? Wij gidsen je in 3 simpele stappen naar de perfecte leespartner.

KIES HET JUISTE LICHT

Het licht is misschien wel het allerbelangrijkste 
als je een leeslamp gaat kiezen. Het licht van je 
leeslamp is bij voorkeur direct op je boek gericht. 
Je ogen zullen minder snel vermoeid raken 
wanneer de tekst op je pagina goed belicht wordt.

Het is dan ook aangeraden om voor een richtbare 
lamp te gaan met helder licht. Zo heb je het licht 
precies waar jij dat wil.

WAAR WIL JE LEZEN?

Om de juiste lamp te kiezen, moet je eerst 

nadenken over wat je favoriete leesplekje is. Ben 
je een bedlezer? Of zak je liever onderuit in de 
fauteuil? Misschien buig je je wel het liefst van al 
over je bureau? Wat ook jouw manier van lezen 
is, elk van deze situaties vraagt om een ander 
type lamp.

Bij leeslampen denken we voornamelijk aan 
staanlampen met neerwaarts licht, maar ook 
kleinere exemplaren kunnen handig zijn als 
leeslampje. Bovendien zijn ze een prachtig 
interieurobject om je woning zowel functioneel als 
esthetisch in te richten.

‣

https://www.dmlights.be/marset/followme
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IN DE WOONKAMER

Heb je ergens in je woonkamer een knus 
leeshoekje ingericht? Of lees je graag 
gezellig in de sofa? Dan is de klassieke 
staanlamp met neerwaarts licht de ideale 
lamp voor jou. Sommige vloerlampen 
hebben zelfs twee lichtbronnen, eentje die 
een gezellig diffuus licht verspreidt, en een 
apart te bedienen richtbaar leeslampje.

Trio Calgary wit vloerlamp €€ 
Absinthe Gover wit vloerlamp €€

WAT IS JE WOONSTIJL?

Natuurlijk is naast het gebruiksgemak ook de esthetiek belangrijk bij de keuze van je nieuwe leeslamp.  
Of je nu gaat voor een strakke designlamp, een kleurrijke eyecatcher of een sober wit of zwart armatuur, 
bij dmlights vind je gegarandeerd een leeslamp die past in jouw interieur!

IN BED

In bed heb je verschillende opties. Heb je een groot 
nachtkastje? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een 
decoratieve nachtlamp. Als je daarentegen ruimte wil 
besparen, is het een goed idee om te opteren voor een 
richtbaar leeslampje dat je aan de muur kan bevestigen. 
Of laat je creativiteit spreken en kies eens voor een 
laaghangende hanglamp.

Foscarini Binic roze tafellamp €€ 
Nordlux Explore zwart wandlamp €

AAN JE BUREAU

Als je veel aan je bureau leest, is een goede 
bureaulamp een absolute must. Een bureaulamp geeft 
sterker licht en is flexibel, zodat je steeds kan werken 
in een ruimte met voldoende verlichting. 

Anglepoise Type 75 Margaret Howell zeewier 
bureaulamp €€ 
Muuto Tip koper / bruin bureaulamp €€

https://www.dmlights.be/foscarini_binic_tavolo_roze~0CEVH
https://www.dmlights.be/nordlux_explore_wall_flex_zwart~0ZO4X
https://www.dmlights.be/muuto_tip_mu_22323_koper~18JR6
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_margaret_howell_bureaulamp_zeewier~0TCAK
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Lekker lezen
Een gezellige leeslamp is een must in ieder interieur. Deze leeslampen zijn niet alleen praktisch, 

maar zijn ook een leuke blikvanger in je woning.

1 Louis Poulsen PH 80 wit €€€€. 2 Marset Scantling P73 wit €€€€. 3 Flos Kelvin LED F Terra €€€. 4 Gubi Multi-Lite zwart/
messing €€€€. 5 SLV Mecanica PLUS €€. 6 Foscarini Birdie LED €€€. 7 Luceplan Costanza aluminium/wit €€€. 8 Anglepoise 
Type 75 zwart €€. 9 Philips MyLiving Drin zwart €.

4

7

21
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9

https://www.dmlights.be/_tradition/journey
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_80_wit~05PU4
https://www.dmlights.be/marset_scantling_p40_wit~063M3
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_vloerlamp_pikzwart~14DX9
https://www.dmlights.be/slv_mecanica_leeslamp_met_dimmer_zwart~17DSK
https://www.dmlights.be/gubi_multi_lite_o39cm_zwart___messing~16P34
https://www.dmlights.be/foscarini_birdie_lettura_on_off_wit~07XPA
https://www.dmlights.be/philips_myliving_drin_zwart~06E29
https://www.dmlights.be/flos_kelvin_led_f_terra_zwart~04IBX
https://www.dmlights.be/luceplan_costanza_terra_d13t_c__aluminium___wit~00N1O


Glazen bollen
De toekomst volledig voorspellen, dat kunnen we niet. Maar we kunnen je wel al vertellen dat 

glazen bollen één van de verlichtingstrends van 2020 zal zijn.  
Kijk met ons mee naar de mooiste exemplaren van dit moment. 

De Journey van &tradition combineert twee klassieke 
geometrische vormen met elkaar: een bol en een balk. 
Beide elementen balanceren elkaar perfect uit en creëren 
samen een mooi geheel. Journey is verkrijgbaar als wand- 
en tafellamp. Je hebt de keuze tussen een elegante zwarte 
kleur, spiegelend metaal of een warme kleikleur. 

&tradition Journey collectie € - €€

Mass Light is een veelzijdig hanglampje dat tegelijkertijd 
kracht en zachtheid uitstraalt. De focus van het design 
ligt op de lampvoet, die in drie opvallende varianten te 
verkrijgen is. Deze pendel voelt zich thuis in heel wat 
verschillende ruimtes en woonstijlen.

&tradition Mass Light collectie €€ - €€€€

Wie een kijkje neemt in het gamma van Deens designmerk &tradition, zal een aantal speelse bolvormige 
lampjes terugvinden. Ze zijn telkens geïnspireerd op de klassieke glazen bollamp, maar werden in een 

modern jasje gestoken.

‣

https://www.dmlights.be/_tradition_journey_shy1_zwart~13RE8
https://www.dmlights.be/_tradition/mass_light
https://www.dmlights.be/_tradition/journey


De NH-collectie is bijvoorbeeld een 
echte blikvanger. Dit ontwerp werd 
geïnspireerd op de traditionele 
Oosterse cultuur, maar dan in een 
hedendaags jasje. De lampen in deze 
collectie zijn erg mooi op zichzelf, maar 
doen het ook heel goed in groep. 

Artemide NH collectie €€ - €€€€

Kundalini Kushi, bijvoorbeeld. De Japanse naam van 
deze collectie betekent ‘spies’ en het is meteen duidelijk 
waarom.  Het design lijkt namelijk op een glazen bol die 
gespietst wordt op een metalen staaf. Een leuke lamp voor 
wie van moderne verlichting houdt. 

Kundalini Kushi collectie €€ - €€€€

Ben je op zoek naar wat kleinere verlichting of lampjes 
die je in groep kan ophangen? Dan vind je in Kundalini 
Dew misschien wel wat je zoekt. Met deze stijlvolle glazen 
bolletjes kan je verschillende formaties samenstellen, om 
zo de perfecte combinatie voor jouw interieur te creëren.

Kundalini Dew Chandelier collectie. €€€ - €€€€

Ben je op zoek naar een minimalistisch 
lampje? Dan is de Artemide Dioscuri 
misschien wel wat voor jou. Deze 
stijlvolle bollamp van mat glas heeft 
een subtiele vormgeving die bij heel 
wat mensen in de smaak valt.

Artemide Dioscuri € - €€€

In tegenstelling tot de Dioscuri is de 
Artemide Miconos-collectie allesbehalve 
subtiel. Dankzij de geslaagde mix van 
glas en staal is deze lampenfamilie 
een designstatement dat zowel past in 
moderne als klassieke interieurstijlen. Er 
is behalve een messing versie ook een 
exemplaar in chroom verkrijgbaar. 

Artemide Miconos collectie €€€

Een ander verlichtingsmerk dat zeker het vermelden waard is als het gaat over glazen bollen, is Kundalini. Hun 
assortiment bevat namelijk innovatieve verlichting die meteen in het oog springt in elke ruimte.

Ook in het assortiment van Artemide vinden we enkele leuke glazen bollen terug. 

https://www.dmlights.be/artemide/nh
https://www.dmlights.be/kundalini/dew_chandelier
https://www.dmlights.be/kundalini/kushi
https://www.dmlights.be/artemide/dioscuri
https://www.dmlights.be/artemide/miconos


Zo is er de wereldwijde bestseller 
Flos IC Lights, een tijdloos design 
waarbij een lichtgevende bol de 
hoofdrol speelt. Deze collectie bestaat 
uit hanglampen, staanlampen, 
wandlampen en tafellampen.

Flos IC Lights collectie €€ - €€€

Nordlux Cafe is verlichting met een modern ontwerp die 
een zacht, diffuus licht verspreidt. De kabel van deze 
verzameling hanglampen is doorzichtig, waardoor de 
glazen bol lijkt te zweven in de ruimte.

Nordlux Cafe €

Nordlux Grant heeft dan weer een klassiekere, elegante 
vormgeving met zachte lijnen en een opvallende metalen 
staander. Dit bijzondere design zorgt voor aangenaam, 
sfeervol licht in de ruimte én vormt bovendien een mooi 
decoratief element in huis.

Nordlux Grant €

Ook de Flos Glo-Ball van Jasper 
Morrison is een geliefd ontwerp in 
de verlichtingswereld. Deze mooie 
lamp van opaal glas verspreidt een 
aangenaam, diffuus licht. Een aanrader 
voor liefhebbers van kwaliteitsvolle 
verlichting met een sobere vormgeving.

Flos Glo-Ball collectie €€ - €€€

Ten slotte zit er ook een leuk 
bolvormig tafellampje in het aanbod 
van Flos. De Copycat combineert een 
handgeblazen glazen diffuser met 
een kleinere aluminium bol.

Flos Copycat €€€

Nordlux staat bekend om zijn Scandinavische verlichting met aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. 
Collecties Cafe en Grant zijn hier uitstekende voorbeelden van. 

Italiaans designmerk Flos heeft een aantal knappe glazen bollen op de markt gebracht.

https://www.dmlights.be/flos/copycat
https://www.dmlights.be/flos/ic_lights
https://www.dmlights.be/nordlux/grant
https://www.dmlights.be/nordlux/cafe
https://www.dmlights.be/flos/glo_ball
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Maak het extra gezellig met 
het juiste licht

Een gezellig interieur, iedereen droomt ervan. Prachtige meubels en woonaccessoires zijn helaas 
vergeefse moeite wanneer je ongezellig licht installeert. Wij geven je graag enkele tips om het bij je 

thuis steeds sfeervol te maken.

WARME LICHTKLEUR
Hoe gezellig het licht in de ruimte is, heeft veel 
te maken met de lichttemperatuur. Dit wordt 
uitgedrukt in graden Kelvin (K). Hoe meer graden 
Kelvin, hoe koeler het licht zal zijn, wat ideaal is 
voor bijvoorbeeld bedrijfskantoren of showrooms. 
Wil je het gezelliger? Dan opteer je best voor een 
lagere lichttemperatuur. Om helemaal tot rust te 
komen in je woonkamer, raden wij een warme 
lichttemperatuur van 2700K – 3000K aan. 

DIMBARE LAMPEN

’s Avonds heerlijk relaxen na een vermoeiende 
werkdag, een fantastisch gevoel. Met dimbare 
verlichting zorg je ervoor dat je ogen zalig 
kunnen ontspannen. Jij kiest zelf de lichtsterkte 
die voor jou ideaal is. Wist je trouwens dat de 
lichtopbrengst van een lamp uitgedrukt wordt 
in Lumen? Hoe meer Lumen, hoe meer licht de 
lamp zal produceren. Er bestaan ook dimbare 
lampen die een warmere lichtkleur aannemen 
hoe meer ze gedimd worden. Op die manier 
maak je het extra gezellig bij je thuis. Zowel 
Philips, Wever & Ducré, Delta Light als Modular 
Lighting hebben zogenaamde dim to warm-
lampen in hun assortiment.  
Dimmen en de kleur van je lamp zelf bepalen doe 
je met smart lighting (ontdek er meer over op p. 8).

INDIRECTE VERLICHTING

Vaak wordt bij het woord verlichting meteen 
gedacht aan lampen die rechtstreeks licht geven 
op het gewenste object of plaats. Nochtans 
zorgt indirecte verlichting voor een sfeervol en 
vaak verrassend effect. Wanneer het licht van 
een wandlamp tegen de muur weerkaatst zal dit 
veel mooier ogen. Of plaats een ledstrip achter 
een kast en zie hoe het licht op een prachtige 
manier reflecteert in de kamer. Zelfs richtbare 
staanlampen of tafellampen kan je zo opstellen 
dat ze op een speelse manier het licht laten 
weerkaatsen.

ACCENTVERLICHTING

Wil je de nadruk leggen op een bijzonder 
kunstwerk of een creatieve toets in je interieur? 
Dan is accentverlichting de juiste keuze. 
Het grote verschil met andere lampen is de 
openingshoek van de lichtstraal. Deze hoek is 
kleiner bij accentverlichting om, zoals de naam al 
verklapt, een extra accent te leggen in de kamer. 
Een lamp gericht op een schilderij of een spot die 
je boekencollectie in de verf zet? Perfect. Met al 
deze tips scoort je woonkamer zonder twijfel 10 
op 10 op sfeer en gezelligheid!

1

https://www.dmlights.be/absinthe_bloc_2_100x100x100mm_wit~0801W
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1 Absinthe Bloc €. 2 Absinthe Drop wandlamp €. 3 Marset Polo tafellamp €€€. 
4 Fritz Hansen Lighting Caravaggio wandlamp €€

3

2

4

https://www.dmlights.be/absinthe_drop_up_down_wand_zwart~0SBFK
https://www.dmlights.be/marset_polo_mr_a642_001_zwart~063RD
https://www.dmlights.be/fritz_hansen_lighting_caravaggio_w_zwart~0AYQD
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Trend gespot: Metaal in je interieur
Goed nieuws voor de fans van zware metalen! 2020 wordt namelijk een regelrecht metaljaar.   
Nee, we bedoelen geen luide drums en scheurende gitaren, maar metaal als interieuraccent. 

Ok, messing was al een tijdje hip, maar nu maken 
ook tal van andere metalen hun comeback. Meer 
industriële metalen als staal en verroest ijzer, 
maar ook chiquere varianten in goud-, brons- of 
zilverkleur. Het enige metaal waar je echt niet 
meer mee wegkomt is rooskoper.

Hoe integreer je nu deze metaaltinten in je 
interieur? Je kan moeilijk een muur overtrekken 
met bladgoud of stalen kussens leggen.  

De makkelijkste manier is om te werken met 
meubels met metalen poten, accessoires 
als spiegels en kaders en natuurlijk ook met 
verlichting.

Om je alvast op weg te helpen naar een 
Instagramproof interieur voor het nieuwe jaar 
overlopen we in vogelvlucht een paar van de 
hipste metalen. En de mooiste lampen die ermee 
matchen, dat spreekt voor zich.

GOUD

In 2020 mag goud weer blinken. Gewaagd en snel over-the-
top, maar indien juist gedoseerd geeft het je interieur een 
vleugje gesofisticeerde luxe.

Onze suggestie:

De gouden Banana Lamps van Seletti. Niet enkel de kleur 
is juist, ook qua design maak je een statement.

Seletti Banana collectie € - €€

ZILVER

Ook zilver zorgt voor een stijlvolle toets. Neutraler 
dan goud en dus ook makkelijker te combineren.

Onze suggestie:

De Wever & Ducre J.J.W. lampen van designer 
Jules Wabbes. Deze zijn overigens ook in het goud 
verkrijgbaar.

Wever & Ducre J.J.W. collectie €€€ - €€€€

https://www.dmlights.be/graypants/roest
https://www.dmlights.be/seletti/banana
https://www.dmlights.be/wever___ducre/j_j_w_
https://www.dmlights.be/wever___ducre/j_j_w_
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BRONS

Van alle kostbare metalen heeft brons de warmste 
uitstraling. Het perfecte metaal dus als je wil gaan voor een 
gezellig interieur.

Onze suggestie:

Artemide Melampo. De meest sfeervolle lampen in één van 
de meest trendy kleuren van het moment, in één woord: 
tóp.

Artemide Melampo collectie €€ - €€€

ROEST

Het oranjebruin van roest kan voor de nodige warmte 
zorgen in een industrieel interieur, zonder aan strakheid in 
te boeten.

Onze suggestie:

De Graypants Roest reeks. Het stoere uiterlijk past zowel in 
een landelijk interieur als in een ruig industrieel kader.

Graypants Roest collectie €€ - €€€€

CHROOM

Chroom is misschien wel het met meest shiny metaal van 
allemaal. Zorgt voor een leuk spiegeleffect in je interieur.

Onze suggestie:

Gubi Semi. Het retro design van deze fraaie hanglampen 
gaat perfect samen met de glanzende afwerking.

Gubi Semi Chroom €€€

https://www.dmlights.be/graypants/roest
https://www.dmlights.be/gubi/semi
https://www.dmlights.be/artemide/melampo
https://www.dmlights.be/graypants/roest
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BEAT LIGHTS

Perpetuating the skills of artisan craftsmen in 
Northern India, Beat’s origin is a re-purposed 
water vessel; hand-raised, welded, beaten 
and skimmed into functional silhouettes for the 
refraction of golden light.

https://www.dmlights.be/tom_dixon/beat
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PALMA

Vibia presents a vertical wall lamp. It is 
expressed in a different way to the classical 
globe, new vertical relationships at a large 
scale combined with vegetation.

https://www.dmlights.be/vibia/palma
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What’s new in 2020?
2020 wordt voor dmlights een jaar vol veranderingen en nieuwigheden.  

We kunnen nog niet alles verklappen, maar wat we wel al kunnen vertellen is  
dat we enkele leuke nieuwe merken zullen lanceren. 

Een korte voorstelling:

MENU

Iets compleet anders ontdek je bij Menu. Dit Deense 
merk draagt de Scandinavische designtraditie hoog in 
het vaandel en combineert design met functionaliteit. 
Dit resulteert in een collectie die mooi is in al haar 
eenvoud.

Voor de liefhebbers van: Less is more

Topcollectie: TR

DCW ÉDITIONS

Als je geregeld op Pinterest door interieurfoto’s bladert, is de kans groot 
dat je al flink wat DCW éditions lampen bent tegen gekomen. Dit merk is al 
jaren erg geliefd bij interieurontwerpers omwille van zijn luxueuze uitstraling.

Voor de liefhebbers van: Een vleugje luxe

Topcollectie: Mantis
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PETITE FRITURE

Het Franse Petite Friture is één van die merken 
die los van algemeen geldende regels of 
heersende trends lekker zijn eigen ding doet. Het 
beste voorbeeld? De SO-SAGE collectie, glazen 
hanglampen in de vorm van bengelende worsten. 
Klinkt gek (en dat is het ook een beetje), maar het 
ziet er wel erg vrolijk uit.

Voor de liefhebbers van: Nét even iets anders

Topcollectie: Vertigo

MASIERO

Kristallen kroonluchters zijn terug van eigenlijk nooit 
weggeweest. Daarvan is het Italiaanse Masiero het 
levende bewijs. Verder zitten er in de collectie van 
Masiero ook minder bombastische designs, maar een 
vleugje blingbling is nooit ver weg.

Voor de liefhebbers van: Grandeur en kastelen

Topcollectie: Maria Teresa

GROK

Last but not least is Grok, uit het Catalaanse stadje 
Lleida. In de collectie van Grok treffen we stijlvolle 
desingverlichting aan die wel karakter heeft, 
maar nooit té uitbundig wordt. Beschouw het als 
een ‘prêt-à-porter’ collectie binnen de wereld van 
verlichting. 

Voor de liefhebbers van: Ingetogen klasse

Topcollectie: Candle
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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
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