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Nieuw bij dmlights: 
BuzziSpace

Het assortiment van dmlights is omvangrijk en bevat voor ieder wat wils. Om te kunnen inspelen op 
opkomende trends en ontwikkelingen wordt ons aanbod regelmatig opgefrist met nieuwe merken en 

collecties. We stellen je dan ook graag voor aan BuzziSpace, de jongste telg van onze familie.

AKOESTIEK ALS VERTREKPUNT

BuzziSpace werd in 2007 opgericht door Steve 
Symons en is doorheen de jaren uitgegroeid tot 
een voortrekker op het vlak van akoestiek. Het 
merk gelooft sterk in de rol die akoestiek speelt bij 
de creatie van een aangename leef- en werkplek. 
De grote passie van BuzziSpace is dan ook het 
maken van decoratieve verlichting, meubels 
en woonaccessoires met een geluiddempend 
karakter.

De combinatie van geluidsabsorberende 
materialen en doordachte designs zorgt ervoor 
dat je een betere klankervaring krijgt. Dat maakt 
vertoeven in omgevingen met veel rumoer een 
stuk aangenamer. Denk bijvoorbeeld maar aan 

kantoorruimtes met een open vloerplan, kamers 
met hoge plafonds of moderne gebouwen met 
veel glas.

De collectie van BuzziSpace is speels, 
kwaliteitsvol en gedurfd. Stuk voor stuk zijn het 
succesvolle designs die kleur en plezier uitstralen. 
Het merk heeft een gevarieerd assortiment aan 
akoestische oplossingen, met producten voor 
zowel op kantoor als thuis. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat het Antwerpse bedrijf zich 
heeft ontplooid tot een internationale speler, met 
showrooms in Antwerpen, New York en Chicago. 
Ze hebben zelfs een eigen productiefaciliteit in 
Nederland. 

VAKMANSCHAP, DUURZAAMHEID 
EN PASSIE

BuzziSpace is synoniem voor vakmanschap, 
duurzaamheid en passie.

Vakmanschap vormt de spil van het 
productieproces bij BuzziSpace. Het stikken 
en stofferen van de verlichting is een ware 
kunst. Dankzij meer dan 100 jaar aan 
gecombineerde expertise profileert het merk zich 
als een toonaangevende leider in de sector. De 
medewerkers in de productiefaciliteit zetten zich 
dag na dag in om hoogwaardige producten te 
vervaardigen.

Duurzaamheid is een kernwaarde van 
BuzziSpace van bij het prille begin. De materialen 
waarmee de producten vervaardigd worden, zoals 
vilt en stof, worden gemaakt van gerecycleerde 
plastic flessen en wol. Bovendien zorgen ze er in 
het productiebedrijf voor dat het afval van vilt en 
het gebruikte schuim correct gerecycleerd worden 
voor verder gebruik in andere toepassingen. 

Passie is de drijvende kracht achter het merk. 
Steve Symons startte het bedrijf in 2007 en nog 
steeds is hij de bezieler achter BuzziSpace. Die 
toewijding weerspiegelt zich in elk element van de 
organisatie, waar elke dag hard wordt gewerkt om 
hoogstaande kwaliteit af te leveren. ▶

https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzichandelier_eu_goud~1D1SN
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzipleat_medium_edel_led_globe_wit~1D1S1
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UITGEBREID AANBOD AAN VERLICHTING

BuzziSpace heeft de afgelopen jaren een uitgebreide collectie aan verlichting toegevoegd aan 
zijn portfolio. De lampen van het merk zijn kleurrijk, gewaagd en van zeer hoge kwaliteit. Het zijn 
sfeerbrengers met een zachte toets die inzetbaar zijn in verschillende omgevingen. We vertellen je 
graag wat meer over onze favoriete designs.

BuzziPleat

Indrukwekkende hanglamp met een 
verrassend licht gewicht. De modewereld 
en zijn gekende technieken van smok 
-en plooiwerk vormden de grootste 
inspiratiebron voor de BuzziPleat. De stof 
van deze karaktervolle lamp wordt met 
de hand genaaid, wat ongeveer twee uur 
tijd in beslag neemt. De plooien in het 
design zorgen samen met het BuzziFelt 
materiaal voor een geluiddempend effect.

BuzziShade

Dit populaire design heeft de vorm van 
een klassieke lampenkap, maar dan met 
een leuke twist. De stiksels aan de zijkant 
voegen een speels accent toe aan het 
design. De BuzziShade wordt gemaakt 
van gerecycleerd vilt,  wat aan de lamp 
een stoere maar warme uitstraling geeft. 
Als je deze lamp ophangt boven de 
geluidsbron, zoals een vergadertafel, 
absorbeert hij een aanzienlijk deel van 
het geluid.

BuzziProp

De BuzziProp hanglamp heeft een 
minimalistisch design met zachte 
rondingen, gehuld in stof. Het brede, 
cilindervormige ontwerp en de stoffen 
lampenkap gevuld met schuim zorgen 
voor een akoestische verbetering. 
Kenmerkend voor de verlichting van 
BuzziSpace is het grote kleurenaanbod 
waaruit je kan kiezen, en dat is bij deze 
BuzziProp niet anders.

BuzziChandelier

Wil je een echt statement maken met 
je verlichting? Dan is dit de lamp voor 
jou. Deze hedendaagse versie van de 
Moorse lantaarn wordt opgebouwd uit 
twee lagen. Wanneer de BuzziChandelier 
brandt, zorgt hij voor een intrigerend 
schaduwspel op de muren. Dit is de 
ideale verlichting voor een hoge traphal 
of een rumoerige cocktailbar. ■

https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzichandelier_eu_goud~1D1SN
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzishade_retrofit_medium_zwart___wit~1D1RX
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzipleat_medium_edel_led_globe_antraciet~1D1S3
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzziprop_small_led_spot_electric~1D6JL
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzziprop_small_led_spot_jade~1D6JJ
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzziprop_small_led_spot_kiezel~1D6JF
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzziprop_small_led_spot_herfst~1D6JN
https://www.dmlights.be/buzzispace/buzzipleat
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzishade_retrofit_medium_zwart___wit~1D1RX
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzichandelier_eu_effen_carrara~1D1SJ
https://www.dmlights.be/buzzispace_buzzichandelier_eu_keizer~1D1SP
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Delta Light Logic

In tegenstelling tot de meeste grondspots 
die opwaarts, verticaal licht verspreiden, is 
Logic van Delta Light het buitenbeentje in 
deze verlichtingscategorie. De spot verspreidt 
namelijk horizontaal licht door één of twee 
openingen, wat hem de ideale grondspot 
maakt voor het verlichten van tuin-, wandel- en 
rijpaden.

Absinthe by dmlights Doran

Een eenvoudig te installeren spot, met een 
tijdloos ontwerp én aan een zachte prijs? Dat is 
ongetwijfeld de Doran, één van de populairste 
lampjes van ons huismerk. Die populariteit 
is wellicht te danken aan de combinatie van 
kwalitatieve materialen en een eenvoudige 
uitstraling.

SLV Dasar Bullseye

Nog zo’n excentriekeling is de Dasar Bullseye 
van SLV. De bolvormige lamp van deze 
grondspot steekt boven de grondoppervlakte 
uit, waardoor het ‘oog’ makkelijk richtbaar 
is. Deze grondspot zet niet alleen alles in 
de schijnwerpers wat jij wilt, maar de spot 
op zich mogen we ook gerust een echte 
blikvanger noemen. 

Philips Hue Lily starterkit

Ben jij een fan van slimme verlichting? Dan 
moeten we Philips Hue waarschijnlijk niet meer 
aan je voorstellen. Deze handige starterkit 
bestaat uit drie tuinspots (mét afneembare pin), 
verlengkabels, verbindingsstukken, montage-
onderdelen en uiteraard een voeding met stekker. 
Bovendien zijn deze tuinspots makkelijk te 
installeren en uit te breiden. ▶

Ontdek de mogelijkheden 
van buitenspots

De zomer is hét seizoen waarin we het meest genieten van onze tuin. Een gezellige, zwoele 
zomeravond is dan ook niet compleet zonder de juiste sfeerverlichting. Met spotverlichting kan je 

jouw tuin niet alleen enorm sfeervol, maar ook nog eens functioneel verlichten.

GRONDSPOTS

Grondspots zijn misschien wel het beste voorbeeld van sfeervolle én functionele tuinverlichting. Zijn jouw 
wandelpaden in de tuin omringd door haagjes of bomen? Plaats de grondspots dan langs je wandelpad: 
zo wordt niet alleen het wandelpad zichtbaar in het donker, maar geniet je ook van het sfeerlicht dat langs 
de struiken of bomen omhoog schijnt waardoor er een prachtig licht- en schaduwspel ontstaat. 

Uiteraard zijn grondspots ook op andere plekken in je tuin een meerwaarde. Plaats ze bijvoorbeeld onder 
een boom of tuinbeeld in je achtertuin en laat je verrassen door wondermooi strijklicht in het donker. Maar 
ook langs trappen en de gevel zorgen grondspots voor magnifieke lichteffecten: kortom, de mogelijkheden 
zijn bijna eindeloos.

PRIKSPOTS

Prikspots of pinspots zijn echte sfeermakers voor je tuin! De draaibare lamp maakt het mogelijk om het 
licht te richten naar waar jij het wilt. Hierdoor is een prikspot de perfecte buitenlamp om te gebruiken als 
accentverlichting. Richt één of meerdere exemplaren op die ene prachtige boom, dat exclusieve beeld, of 
plaats ze tussen het struikgewas. Bovendien zijn ze makkelijker te installeren dan grondspots omdat de 
aansluiting bovengronds gebeurt.

Lijken prikspots je interessant, maar zie je niet de mogelijkheid om ze in een zachte ondergrond te 
steken? Dan hebben we goed nieuws voor je, want er zijn namelijk best wel wat modellen te vinden 
waarvan je de pin kan verwijderen. Zo kan je met behulp van een montageplaatje de spot monteren op 
harde oppervlakten.

https://www.dmlights.be/slv_dasar_bullseye__roestvrij_staal~0927M
https://www.dmlights.be/delta_light_logic_f1_aluminiumgrijs~0AKE3
https://www.dmlights.be/delta_light_logic_f2_aluminiumgrijs~0AKE4
https://www.dmlights.be/absinthe_by_dmlights_doran_xl_zwart~170R9
https://www.dmlights.be/philips_hue_lily_outdoor_tuinspots_3x_starterkit_zwart~13QUT
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SG Lighting Jupiter Outdoor

Wil je op een subtiele manier jouw gevel extra 
in de verf zetten, of wil je net meer licht laten 
schijnen op de wandelpaden? Dan is deze 
handige en voordelige inbouwspot iets voor jou, 
want hij is makkelijk richtbaar waardoor je het 
licht kan laten schijnen waar jij het wilt. Bovendien 
kan je kiezen tussen een strak wit exemplaar of 
eentje in stijlvol zwart.

Wever & Ducré Rini Sneak

Geef je dakoversteek een architecturale toets 
met deze unieke en elegante inbouwspot van 
het Belgische designmerk Wever & Ducré. Rini 
Sneak kreeg zijn naam niet zomaar: het lampje 
en de lampenkap komen namelijk letterlijk 
‘piepen’ uit het plafond. Dankzij deze vormgeving 
wordt het licht gebundeld waardoor je minder 
snel wordt verblind. Ook deze minimalistische 
inbouwspot is verkrijgbaar in de eigentijdse 
kleuren zwart en wit. ▶

STEINEL SPOT DUO S CONNECT

De dubbele spot van Steinel is misschien 
wel het beste voorbeeld als we het hebben 
over functionele buitenverlichting. Naast 
twee praktische spots heeft hij namelijk nog 
enkele verborgen talenten waaronder een 
bewegingsmelder en een lichtsensor. Bovendien 
kan je hem connecteren via bluetooth, waardoor 
je met behulp van de bijbehorende app 
tijdschema’s en meer kan instellen op je lampen. 
■

INBOUWSPOTS

Bij inbouwspots denken we voornamelijk aan verlichting in binnenruimtes. Echter bestaat er ook een groot 
aanbod aan spotjes die geschikt zijn voor buitengebruik. Al zijn ze misschien minder inzetbaar in je tuin 
dan grondspots of prikspots, ze kunnen wél donkere hoekjes verlichten op een handige manier.

Heeft jouw huis of tuinhuis een dakoversteek? Dan kan je inbouwspots plaatsen in het overhangende 
gedeelte. Zo verlicht je op een subtiele manier je gevel en wandelpaden rond je (tuin)huis. Maar ook 
onder een carport of terrasoverkapping kunnen inbouwspots zorgen voor een egale lichtverspreiding in 
het donker.

OPBOUWSPOTS

Een opbouwspot is de perfecte wandverlichting voor je tuin. Dankzij de richtbare lamp kan je er 
werkelijk alle kanten mee uit. Plaats de spot tegen je gevel en richt hem naar waar je wilt: de oprijlaan, 
wandelpaden of een prachtige boom? Allemaal mogelijk! Je kan hem zelfs op de gevel zelf richten 
waardoor je een prachtig licht- en schaduwspel creëert langs de muren.

Hetzelfde kan je doen met de wanden van je tuinhuis, carport, tuinafsluiting en een terrasoverkapping. Bij 
deze laatste kan je met een opbouwspot creatief spelen met de lichtverspreiding door de spot bijvoorbeeld 
schuin naar boven te richten en het licht te laten weerkaatsen op het plafond. Zo creëer je sfeerverlichting 
én word je niet verblind door het licht van de spot.

IP44.de Pro R

Deze enorm stijlvolle opbouwspot voor 
buitengebruik is beschikbaar in maar liefst vier 
verschillende kleuren (wit, grijs, antraciet en 
zwart) en geeft je gevel, wand of tuinafscheiding 
ongetwijfeld een vleugje luxe.

https://www.dmlights.be/sg_lighting_jupiter_gu10_mat_wit~06EZ6
https://www.dmlights.be/wever___ducre/rini
https://www.dmlights.be/wever___ducre/rini
https://www.dmlights.be/ip44_de_pro_r_zwart~19O4I
https://www.dmlights.be/ip44_de_pro_r_zwart~19O4I
https://www.dmlights.be/steinel_spot_duo_s_connect_antraciet~194G7
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Hanglampen voor buiten
Als we over buitenverlichting praten hebben we het meestal over wandlampen, tuinpalen of 

grondspots. Maar er bestaan ook mooie hanglampen die ervoor zorgen dat je met vrienden in de tuin 
kan genieten in een sfeervolle omgeving.  

Met deze eyecatchers voor buiten krijg je gegarandeerd complimenten. 

1 Astro Homefield. 2 Foscarini Gregg 3 Il Fanale Drop. 4 Marset Santorini. 5 Marset Soho. 6 Nordlux Luxembourg. 7 SLV Molat  
8 SLV Photonia. 9 Seletti Bellavista.

4

7

21

5

8

3

6

9

-

https://www.dmlights.com/nl/astro_homefield_240_pendellamp_zwart_getextureerd~14ELO
https://www.dmlights.com/nl/foscarini_gregg_outdoor_media__wit~0645X
https://www.dmlights.com/nl/slv_photonia_dm_232065_antraciet~134PI
https://www.dmlights.com/nl/marset_soho_57_ip44_led_wit~0UG3O
https://www.dmlights.com/nl/marset_santorini_mr_a654_003_mosterd~0ARU9
https://www.dmlights.com/nl/nordlux_luxembourg_pendellamp_roestig~03LJ0
https://www.dmlights.com/nl/seletti_bellavista_14_2m_zwart~1703L
https://www.dmlights.com/nl/il_fanale_drop_e27_messing~0C3DE
https://www.dmlights.com/nl/slv_molat_outdoor_e27_antraciet~134HG
https://www.dmlights.be/buitenverlichting?brand=slv
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7 tips voor het verlichten 
van een zwemvijver

“Staycations terug van weggeweest” stond er onlangs te lezen in de krant. Niet verwonderlijk in 
tijden waarin een nieuwe lockdown of reisverbod nooit uitgesloten is. Feit is wel dat we dankzij de 

hele coronahetze opnieuw hebben leren genieten van onze eigen omgeving. Helemaal genieten 
wordt het natuurlijk met een zwembad in je tuin. Of nog beter, een zwemvijver!

Droom je zelf ook van een “groene” poel in je 
tuin of zijn er al concrete plannen? Wij hebben 
alvast zeven tips klaar staan om ‘m optimaal te 
verlichten. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN 
ZWEMBAD EN EEN ZWEMVIJVER?

Het grootste verschil tussen een zwembad en 
een zwemvijver is het al dan niet gebruiken van 
chemische reiniging in je water. In een zwemvijver 
wordt gebruik gemaakt van natuurlijke filtering. 
Middeltjes als chloor zijn uit den boze.

Ook visueel zijn er vaak grote verschillen. Al is dat 
zeker niet altijd het geval. Terwijl je bij het woord 
vijver direct denkt aan een natuurlijke oase te 
midden het groen, bestaan er net zo goed strakke 
zwemvijvers die qua uitzicht amper verschillen van 
een klassiek zwembad. 

Deze laatste soort kan je op dezelfde manier 
verlichten als een klassiek zwembad. Wanneer je 
voor een natuurlijke look gaat, zijn er toch wel wat 
zaken waar je rekening moet mee houden.

1 Philips MyGarden Bustan Tuinpaal. 

1

2 Nordlux Spotlight LED Zwart Tuinspot op pin.  
3 Philips Hue Lily Outdoor Tuinspot Zwart.

2

3

1. DONKERE WANDEN 
WEERKAATSEN GEEN LICHT
Het grootste struikelblok waarmee je te maken krijgt 
bij het verlichten van een zwemvijver is de bekleding 
van de wanden die vaak een donkere kleur heeft. 
Dit draagt bij tot het natuurlijke uiterlijk van de vijver, 
maar maakt onderwaterverlichting quasi onmogelijk. 

Verlichting is immers pas zinvol wanneer er 
een reflectievlak is. Bij een zwarte bekleding 
van je zwemvijver gaat het licht opgeslorpt 
worden in plaats van weerkaatst. Het effect van 
onderwaterverlichting gaat hierdoor zo goed als 
volledig verloren.

In dit geval kan je beter opteren voor 
sfeerverlichting rond de vijver. Hiervoor kan 
je prikspots of tuinpalen gebruiken. Zo kan je 
onrechtstreeks toch je waterpartij wat extra 
aandacht geven. Voor een optimale plaatsing van 
je prikspots kan je best experimenteren met een 
krachtige zaklamp. Zo krijg je al een goed idee van 
het lichteffect dat je zal krijgen.

2. ZORG DAT JE MAKKELIJK AAN JE 
LAMPEN KAN

Heb je lichte wanden, dan kan je wel met een 
gerust hart voor onderwaterverlichting kiezen. 
Plaats deze niet te diep (30 à 40 centimeter). Zo 
kan je de lampen eenvoudig vervangen bij defect, 
zonder dat daarvoor de vijver volledig leeg moet.

Bovendien kan je er zo ook makkelijker aan wanneer 
je ze wilt poetsen. Door de natuurlijke organismen 
in het water kan er na verloop van tijd immers 
aanslag ontstaan op je lampen, wat zorgt voor een 
verminderde lichtopbrengst.

3. LED PAST PERFECT BIJ EEN 
NATUURLIJKE ZWEMVIJVER

Je kiest voor een zwemvijver omwille van het 
ecologische karakter. Dan is ledverlichting de enige 
logische keuze om je vijver van licht te voorzien. 
Het lage stroomverbruik van led sluit perfect aan bij 
de groene filosofie van de zwemvijver.

Bovendien kan je door het lage verbruik je 
verlichting met een gerust hart de hele nacht laten 
branden zonder dat je energiefactuur oploopt. Zo 
blijft je zwemvijver ook ’s nachts een prachtige 
eyecatcher.  ▶ 

https://www.dmlights.com/nl/philips_mygarden_bustan_antraciet~0US76
https://www.dmlights.com/nl/nordlux_spotlight_led_zwart~0ZOST
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_lily_outdoor_tuinspot_zwart~13VF4
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3 Uni-Bright Proled IP68 Serie 18x2W RGB Roestvrij staal 
onderwaterverlichting. 4 Uni-Bright IP68 Spot Underwater 
RGB Grijs onderwaterverlichting. 

3

4

6. HOU REKENING MET DE VISSEN

Als je in je zwemvijver ook vissen hebt zitten is het 
belangrijk dat je je licht zo natuurlijk mogelijk houdt, 
dit wil zeggen van bovenaf. Vissen verwachten 
dat licht van bovenaf komt, hun oriëntatie is hierop 
afgestemd. Elke andere hoek van lichtinval kan 
voor verwarring zorgen bij de bewoners van je 
zwemvijver.

7. EEN ZWEMVIJVER IS EEN 
(KWETSBAAR) ECOSYSTEEM

Om het ecosysteem van een zwemvijver intact 
te houden is het belangrijk dat alle elementen 
goed samenwerken. Het is dan ook aangeraden 
om de verlichting en de bediening ervan op een 
andere kring te zetten dan de elektronica van de 
zwemvijver zelf.

Zo vermijd je dat de slechte werking van één van de 
lampen voor een verstoring van het evenwicht in je 
zwemvijver gaat zorgen. ■

4. INBOUW OF OPBOUW

Zowel inbouw- als opbouwarmaturen zijn mogelijk 
als onderwaterverlichting voor je zwemvijver. Beide 
hebben hun voor- en nadelen. 

Inbouwspots zitten niet in de weg. Je kan er 
je niet aan stoten tijdens een zwempartijtje. Je 
kan ze echter ook niet meer verplaatsen eens 
geïnstalleerd. Goed nadenken over de plaatsing is 
dus de boodschap.

Onderwaterspots op voet zijn flexibeler. Je kan 
makkelijk experimenteren met de plaatsing alvorens 
ze een vaste plek te geven. Zorg dat je makkelijk in 
en uit de zwemvijver kan zonder je te stoten aan de 
lampen.

5. RGB GEEFT KLEUR AAN JE 
ZWEMVIJVER

Met de beplanting die gepaard gaat met een 
natuurlijke zwemvijver heb je sowieso al mooie 
kleuren in en rond je zwemparadijs. Deze kan je 
extra in de verf zetten met RGB-verlichting. Deze 
verlichting kan je immers van kleur veranderen. 
Groen licht om het groene aspect extra te 
benadrukken of warm gelig licht om het extra 
gezellig te maken op warme zomeravonden.

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_riverside_antraciet~0626M?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.com/nl/uni_bright/ip68_spot
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/artemide_piroscafo_outdoor_roestig~13O42
https://www.dmlights.com/nl/artemide_piroscafo_outdoor_roestig~13O42
https://www.dmlights.com/nl/catellani___smith_more_0_transparant~12SFZ
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Toffe tafellampen voor een gezellige 
zomeravond

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 tafellampen voor buiten.

1 Absinthe Kuni L. 2 IP44.de Shot. 3 Kartell Battery. 4 Philips MyGarden Abelia. 5 Royal Botania Dome Gate. 6 Reality Barbados.  
7 SLV Photonia. 8 &tradition Flowerpot. 9 Wever & Ducré Costa.

4

7

21
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8

3

6
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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
Amarant

Philips Hue
Appear

Philips Hue
Appear

https://www.dmlights.com/nl/philips_mygarden_abelia_zwart~0US7U
https://www.dmlights.com/nl/royal_botania_dome_gate_zwart~06442
https://www.dmlights.com/nl/slv_photonia_outdoor_e27_antraciet~134PK
https://www.dmlights.com/nl/absinthe_by_dmlights_kuni_f_antraciet___hout~16K1R
https://www.dmlights.com/nl/ip44_de_shot_movable_wand__vloer__tuinlamp_op_spike_zwart~17CCI
https://www.dmlights.com/nl/kartell_battery_tafellamp_kristal~0AW7D
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre_costa_2_0_draagbaar_zwart~16KP4
https://www.dmlights.com/nl/reality_barbados_usb_outdoor_tafellamp_wit~0U9BG
https://www.dmlights.com/nl/_tradition_flowerpot_vp9_portable_donkergroen~1CHPI
https://www.dmlights.com/nl/philips-hue-outdoor.l
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Wandlampen voor je gevel: 
stijlvol en functioneel

Wandlampen zijn een echte must-have als je beslist om je tuin en buitenomgeving te verlichten. Het 
aanbod is dan ook enorm: je vindt ze in alle kleuren, maten, vormen en stijlen.  

Kies niet alleen een lamp uit die past bij jouw woonstijl,  
maar ook eentje die je buitenomgeving echt tot leven brengt, ook overdag.

Het plaatsen van wandlampen tegen de gevel 
van je (tuin)huis heeft heel wat voordelen. Het 
spreekt voor zich dat verlichting langs je voor- of 
achterdeur enorm handig is bij het thuiskomen in 
het donker, maar je zal er ’s nachts ook inbrekers 
mee afschrikken die liever niet in de spotlights 
staan.

Gevelverlichting geeft je woning bovendien een 
extra sfeervolle toets. En niet alleen tijdens de 
donkerste uurtjes van de dag, want ook als jouw 
lampen overdag niet branden doen ze ongetwijfeld 
dienst als een elegant woonaccessoire. Met het 
kiezen van de juiste wandverlichting kan je als het 
ware je woonstijl naar buiten brengen. De meest 

courante types gevelverlichting lichten we graag 
even voor je uit, begeleid door de populairste 
wandlampen van dit moment. Welke stijl past bij 
jou?

OPBOUW WANDLAMPEN

Opbouw wandlampen zijn de meest gekozen vorm 
van gevelverlichting. Ze geven je de creatieve 
vrijheid om de stijl van je interieur door te trekken 
naar je buitenomgeving. Ook is deze vorm van 
verlichting enorm flexibel omdat je kan gaan 
voor een echte blikvanger, een handige richtbare 
wandlamp, een up- en/of downlighter die je niet 
zal verblinden, en zoveel meer.

LANDELIJK

Hou jij van een (strak) landelijke woonstijl? 
Dan kan deze Box Lantern van Astro je 
misschien wel bekoren. Deze stijlvolle 
hangende lantaarn is een echt pareltje tegen 
de gevel. Hij is dan misschien best wel groot 
(45 x 40 cm) maar dankzij zijn elegante 
vormgeving mag hij dan ook absoluut gezien 
worden.

INDUSTRIEEL

Lampe Gras is één van de populairste 
collecties van het Franse designmerk DCW 
éditions. Het ontwerp van deze lamp is 
geïnspireerd op een iconisch design uit 1921, 
tevens de favoriete lamp van de bekende 
architect Le Corbusier. Deze prachtige, 
kantelbare wandlamp oogt industrieel, maar 
voelt zich wat ons betreft zeker ook thuis in 
andere woonstijlen. ▶

https://www.dmlights.com/nl/dcw/lampe_gras_304
https://www.dmlights.com/nl/astro_box_lantern_450_zwart_getextureerd~16NHQ
https://www.dmlights.com/nl/dcw/lampe_gras_304
https://www.dmlights.com/nl/astro_box_lantern_450_zwart_getextureerd~16NHQ
https://www.dmlights.com/nl/dcw/lampe_gras_304
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Onze favoriet? Dat is de uiterst elegante 
Heli X Screen van Delta Light. Je kan kiezen 
tussen een lichtgrijs of een donkergrijs 
model, én tussen een warm witte of koel witte 
lichtkleur. Het licht van deze stijlvolle inbouw 
wandlamp richt zich in een perfecte hoek naar 
de grond waardoor je niet wordt verblind. ■

INBOUW WANDLAMPEN

Mag het iets strakker? Dan zijn inbouw wandlampen misschien wel iets voor jou. Ze hebben een 
minimalistische vormgeving en geven hierdoor je gevel een vleugje architecturale klasse. Dit type 
wandlampen wordt vaak onder of naast trappen gemonteerd om de treden duidelijk zichtbaar te maken in 
het donker, maar je kan ze ook onderaan in de muur plaatsen als padverlichting. Overdag zijn ze vrijwel 
onzichtbaar waardoor ze uitstekend passen bij een moderne bouwstijl met een strakke gevel. 

ARCHITECTURAAL

Met de Train Narrow van Wever & Ducré 
blijven we nog even in de sfeer van 
kwalitatieve Belgische buitenverlichting. 
Met deze strakke up- of downlighter kan je 
letterlijk bijna alle kanten uit. Zet je gevel in 
de schijnwerpers en laat je creativeit de vrije 
loop! Ondanks zijn eenvoudig design zal je 
verrast worden door zijn mogelijkheden.

MODERN

De Appear wandlamp van Philips Hue is een 
moderne up- en downlighter en bovendien 
een alleskunner. Dit bekende slimme 
verlichtingssysteem stelt je namelijk in staat 
om de kleur, wittint en intensiteit van je 
lampen aan te passen met behulp van de 
app. Je lampen automatisch laten aangaan 
als het donker wordt? Ook dat (en veel meer) 
behoort tot de mogelijkheden van deze 
slimme buitenlampen.

DESIGN

Buitengewone Belgische buitenverlichting, 
dat is waar Royal Botania voor staat. En 
dat statement vinden we in één oogopslag 
terug in deze wandlamp. Dome is een uniek 
vormgegeven wandlamp, gemaakt van 
hoogwaardige materialen zoals robuust 
aluminium en handgemaakt glas. Een 
rasechte blikvanger, zelfs overdag!

https://www.dmlights.com/nl/delta_light_heli_x_screen_led_donkergrijs~08W8U
https://www.dmlights.com/nl/delta_light_heli_x_screen_led_aluminiumgrijs~08W8T
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre/train_narrow
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_appear_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BSZ
https://www.dmlights.com/nl/philips_hue_appear_wit_en_gekleurd_licht_zwart~19BSZ
https://www.dmlights.com/nl/royal_botania_dome_wandlamp_zwart~063ZS
https://www.dmlights.com/nl/royal_botania_dome_wandlamp_zwart~063ZS
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre/train_narrow
https://www.dmlights.com/nl/wever___ducre/train_narrow
https://www.dmlights.com/nl/delta_light_heli_x_screen_led_donkergrijs~08W8U
https://www.dmlights.com/nl/delta_light_heli_x_screen_led_aluminiumgrijs~08W8T
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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
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