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Karim Rashid blaast 60 
kaarsjes uit

Soms heb je van die mensen waarvan je op het eerste gezicht kan zeggen wat ze doen in het 
dagelijkse leven. Karim Rashid is één van die mensen. De excentrieke Canadees met Egyptische 
roots ís design. Om de 60ste verjaardag te vieren van de invloedrijke ontwerper werpen we graag 

even een terug- én vooruitblik op zijn carrière.

DE BEGINJAREN

Met een vader en moeder die zelf ook bezig 
waren met ontwerpen raakte Karim al snel 
verhangen aan design. Hij was geobsedeerd door 
simpele dingen zoals brillen, schoenen, radio’s 
en reistassen en zat voortdurend te tekenen. 
Het bracht hem uiteindelijk naar de Carleton 
Universiteit van Ottawa waar hij afstudeerde 
als bachelor in Industrieel Design. Daarna ging 
hij nog verder studeren in Napels, waar hij les 
volgde bij een andere grootheid van modern 
design, Ettore Sottsass.

“Ettore Sottsass leerde me om niet te veel artiest 
te willen zijn als ik een goede designer wilde 
worden”, vertelde Rashid ooit over zijn docent.

ZIJN PROFESSIONELE CARRIÈRE

Na zijn studies in Napels bleef Rashid nog een 
jaartje in Italië hangen. Hij verhuisde naar dé 
designstad bij uitstek, Milaan, waar hij aan de 
slag ging in de Rodolfo Bonetto Studio.

Toen hij terug naar Canada verhuisde, begon hij 
te werken voor KAN Industrial Designers, waar hij 
röntgenapparatuur ontwierp. In diezelfde periode 
richtte hij ook mee Babel Fashion Collection and 
North op. In 1993 zou hij uiteindelijk zijn eigen 
privélabel opzetten. Dit zou de échte start van zijn 
rijkgevulde carrière worden.

https://www.dmlights.be/karim_rashid
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THE PRINCE OF PLASTIC

In zijn eigen studio passeerden de meest 
uiteenlopende voorwerpen op de tekentafel. Van 
verpakkingen voor parfum over waterflessen 
tot vuilbakken en zelfs riooldeksels. Het past in 
zijn visie van design voor het grote publiek. Op 
zijn eigen fraaie website staat het in koeien van 
letters te lezen: “Lange tijd bestond design enkel 
voor de elite en een kleine geïsoleerde cultuur. 
De laatste twintig jaar heb ik hard gewerkt om van 
design een publiek onderwerp te maken.”

Deze visie verklaart meteen ook zijn voorliefde 
voor kunststof. Het is een materiaal dat veel 
mogelijkheden biedt én betaalbaar is. Zelf 
zegt hij dat hij al van kindsbeen af op naïeve 
wijze aanvoelde dat plastiek het materiaal bij 
uitstek was voor onze hedendaagse wereld. 
Het veelvuldige gebruik van kunststofmaterialen 
leverde hem de bijnaam “Prince of Plastic” op.

KARIM RASHID BIJ DMLIGHTS

Karim Rashid heeft momenteel meer dan 4000 
ontwerpen in productie. Ook verschillende 
verlichtingsmerken gingen reeds langs bij de 
populaire designer. Vooral bij de Italiaanse 
merken is hij een graag geziene gast. Zo vind 
je op onze website bij zowel Artemide, Fontana 
Arte, Foscarini, Studio Italia als Kundalini designs 
van de Canadees terug.

7 LEUKE WEETJES OVER KARIM 
RASHID

 ● Draagt enkel witte of roze kledij.

 ● Werd door Time Magazine uitgeroepen tot 
“The most famous industrial designer in all 
the Americas”.

 ● Heeft alles samen slechts 280 objecten in 
zijn huis. Elke keer hij iets nieuws koopt moet 
er iets anders weg om plaats te maken.

 ● Ontwikkelde een eigen “design alfabet”, 
bestaande uit 55 symbolen die hij 
Karimagologos noemt.

 ● Heeft 12 tattoos, waarvan elke voor een 
andere stad staat.

 ● Draait housemuziek onder de naam DJ 
Kreemy.

 ● Van al zijn ontwerpen zijn de Garbo 
en Garbino vuilbakken voor Umbra het 
bekendste.

Artemide Cadmo staanlamp €€€€

Fontana Arte Flex wandlamp €€

https://www.dmlights.be/artemide_cadmo_floor_wit___zwart~088NH
https://www.dmlights.be/fontana_arte_flex_wandlamp__medium__led_dim_wit~175GP


De wondere wereld van Karim
Dat Karim Rashid een voorkeur heeft voor kunststof kon je in voorgaand artikel al lezen. Dat hij er 

de meest uiteenlopende design mee kan maken kan je hieronder ervaren.  
 Welkom in de wondere wereld van Karim Rashid.

1 Kundalini Floob staanlamp €€€. 2 Kundalini Floob pendellamp €€€. 3 Kundalini Toot pendellamp €€€€. 4 Fontana Arte 
Apex wendlamp €€. 5 Studio Italia Vapor staanlamp.€€€€. 6 Foscarini Blob S plafondlamp €€. 7 Artemide Empirico Scenarios 
pendellamp €€€€. 8 Artemide Cadmo wandlamp €€. 9 Fontana Arte Kinx tafellamp €€€

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/kundalini_toot_suspension_veelkleurig~17ETJ
https://www.dmlights.be/kundalini_floob_ku_0181634boeu_fuchsia~122AQ
https://www.dmlights.be/artemide_cadmo_led_zwart___wit~0AEDL
https://www.dmlights.be/studio_italia_vapor_lt1_staanlamp_mat_wit~069SP
https://www.dmlights.be/fontana_arte_kinx_tafellamp__medium_led_roze~175H7
https://www.dmlights.be/foscarini_blob_s__wit~00J88
https://www.dmlights.be/fontana_arte_apex_wandlamp__medium__led_wit~175GZ
https://www.dmlights.be/kundalini_floob_ku_018873areu_oranje~122AU
https://www.dmlights.be/artemide_empirico_scenarios_wit~0E6WF
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Apex Wall 
By Karim Rashid

Discover a world of  
iconic and timeless 

design pieces

https://www.dmlights.be/fontana_arte_apex_wandlamp__medium__led_aluminium~175GX
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Tuinverlichting kiezen, 
waar moet je op letten?

Met zomers die al beginnen half april en vaak duren tot eind september worden tuin en terras 
steeds belangrijker. Ze worden aanzien als volwaardige leefruimten en steeds meer mensen gaan 
ze ook even zorgvuldig inrichten als de woonkamer of de keuken. Voorbij zijn dan ook de dagen 

dat een simpel wandarmatuurtje naast de achterdeur volstond als buitenverlichting.

Buitenverlichting moet dus niet enkel voor licht 
zorgen, maar ook voor sfeer. Maar hoe vind je nu 
de perfecte verlichting voor je tuin?  Veel hangt 
natuurlijk af van persoonlijke smaak, maar we 
helpen je toch graag op weg met enkele nuttige 
tips.

HOU REKENING MET VOCHT

Het eerste waar je altijd rekening moet mee 
houden bij het kiezen van buitenverlichting is het 
feit dat het buiten vochtig kan zijn. Je kan dus niet 
zomaar eender welke wandlamp tegen je gevel 
schroeven en hopen dat ze wel tegen “een beetje 
regen” kan.

Om zeker te zijn dat je een geschikte lamp 
kiest, kan je afgaan op de IP-waarde. Deze 
tweecijferige code geeft aan in welke mate een 
armatuur bestand is tegen vocht.

Op gebied van verlichting zijn de volgende IP-
waarden de meest voorkomende:

 ● IP20: Niet bestand tegen vocht (niet geschikt 
voor buitengebruik)

 ● IP21: Drupwaterdicht (kan onder een 
overdekt terras)

 ● IP23: Regenwaterdicht (kan tegen 
regen, maar niet geschikt voor langdurig 
buitengebruik bv. draagbare lantaarn)

 ● IP44: Spatwaterdicht (Bestand tegen 
water, maar niet tegen onderdompeling bv. 
wandlampen, tuinpalen)

 ● IP67: Beschermd tegen tijdelijke 
onderdompeling (gedurende max. 30 
minuten bv. grondspots)

 ● IP68: Waterdicht (kan onder water gebruikt 
worden)

https://www.dmlights.be/philips_hue/impress


LICHTKLEUR EN LICHTSTERKTE

Verder zijn de lichtkleur en de lichtsterkte erg 
belangrijk. Een straffe ledstraler zorgt nu eenmaal 
voor een andere sfeer dan een bescheiden 
wandlampje.

Lichtkleur

De lichtkleur van (wit) licht drukken we uit in 
Kelvin (K). Hoe hoger de waarde in Kelvin is, hoe 
“kouder” het licht oogt. Wil je voor gezelligheid 
gaan, dan blijf je best bij warm wit licht (3000K) of 
eventueel extra warm wit licht (2700K). Voor een 
strakkere look kan je gaan naar koel wit (4000K) 
tot zelfs daglicht wit (6000K). Extreme waarden 
van minder dan 2200K of meer dan 6500K komen 
het natuurlijke karakter van je tuin niet ten goede. 
Deze lichtkleuren kan je dan ook best vermijden.

Lichtsterkte

Lichtsterkte drukken we uit in Lumen. De 
technische definitie van wat een Lumen net 
is gaan we je besparen, maar simpel gezegd 
betekent meer Lumen meer licht. Dit is belangrijk, 
want te veel licht in de tuin kan de gezelligheid 
wegnemen. Te weinig licht zorgt er dan weer voor 
dat je mekaar amper ziet zitten in de tuinlounge 
of dat je struikjes veranderen in struikeltjes.

Met onderstaande tabel geven we je een indicatie 
van de lumenwaarde die je kan hanteren voor 
verschillende toepassingen in de tuin. Dit zijn 
natuurlijk louter richtlijnen. Je kan hoger of lager 
gaan naargelang je meer of minder licht wilt. 

 ● Wandlampen als sfeerverlichting: 300 lm

 ● Functionele wandlampen (bv. aan de 
voordeur): 600 lm

 ● Tuinpalen naast een pad of oprit: 400 lm

 ● Grondspots als gevelverlichting: 400 lm

 ● Grondspots in een terras: 100 lm

 ● Prikspots bij een boom: 500 lm 

extra warm

1000 K

2000 K

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

7000 K

8000 K

9000 K

10000 K

warm

Neutraal

Koel

Daglicht

0 - 300 lumen

400 - 500 lumen

900 - 1100 lumen

700 - 850 lumen

> - 1300 lumen

▶
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BESPAAR MET LED, SENSOREN EN 
ZONNEPANELEN

Grondspots, tuinpalen, een paar prikspots onder 
de bomen en enkele wandlampen om het terras 
van licht te voorzien. Als je alles bij mekaar 
telt kom je al gauw aan een behoorlijk aantal 
buitenlampen. Om het verbruik van al deze 
lampen binnen de perken (heb je ‘m?) te houden 
zijn er verschillende mogelijkheden.

Led buitenverlichting

Buitenverlichting met geïntegreerde ledmodules 
of armaturen waar je ledlampjes kan indraaien, 
er is een enorm aanbod aan energiezuinige 
led buitenverlichting. Naast het lage verbruik 
heeft led trouwens nog een grote troef. Door de 
lange levensduur zal je zelden een lamp moeten 
vervangen.

Bewegingssensoren

Vaak branden je buitenlampen, ook al 
ben je niet thuis. Dit kan natuurlijk uit 
veiligheidsoverwegingen zijn, maar veelal 
vergeet je gewoon de lampen te doven. Met 
bewegingssensoren heb je dit niet voor. De 
lampen gaan automatisch aan wanneer je 
het oog passeert, maar doven na een tijdje 
vanzelf. Let op, dit is niet geschikt voor elk type 
buitenlamp. Je wil bijvoorbeeld niet elke tien 
minuten naar de sfeerlichten hoeven zwaaien 
omdat je anders op een donker terras zit. Voor 
een “welkomstlamp” naast de deur kan een 
sensor wel zeer handig zijn.

Zonnepanelen

“Moet ik zonnepanelen plaatsen voor mijn 
tuinverlichting?”, horen we je al denken. 
Nee, natuurlijk niet. Wat je wel kan doen is 
solarlampen gebruiken. Deze buitenlampen 
gebruiken een ingebouwd zonnepaneeltje om 
zichzelf van stroom te voorzien. Zo hoef je 
geen kabels te trekken doorheen je hele tuin en 
bespaar je ineens ook weer energie. Hou er wel 
rekening mee dat je deze lampen best niet in een 
schaduwrijke omgeving zet.

INVESTEER IN SLIMME 
BUITENVERLICHTING

Bij de aanschaf van nieuwe buitenverlichting is 
het zeker het overwegen waard om voor ‘smart 
lighting’ te kiezen. Verderop in dit magazine 
ontdek je alles over de voordelen van deze 
innovatieve technologie.Philips Hue Outdoor sensor €

1 Philips Hue Outdoor collectie. 2 Philips MyGarden Dusk solar €
3 Philips Samondra €

2

1

https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17
https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/slimme-buitenverlichting?brand=philips-hue
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3 Philips Samondra €

3

https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/slimme-buitenverlichting?brand=philips-hue
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_dusk_antraciet~06DU3
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_samondra_antraciet~13787
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Landelijke buitenverlichting
In elk straatbeeld verschijnen er meer en meer woningen in landelijke stijl. De trend is dan ook 

echt booming. Ben jij de trotse eigenaar van zo’n woning en ben je nog opzoek naar bijpassende 
verlichting, of ben je gewoon een liefhebber van deze stijl?  
Dan zijn volgende armaturen misschien wel iets voor jou.

1 Absinthe Lucerna wandlamp €. 2 Il Fanale Garden plafondlamp €€. 3 Royal Botania Beamy wandlamp €. 4 Absinthe VItrum 
wandlamp €. 5 Il Fanale Loggia pendellamp €€. 6 SLV Rusty tuinpaal €€. 7 Nautic Quay Light wandlamp €€€. 8 Il Fanale Quadro 
€€€€. 9 SLV Rusty Slot 50/80 tuinpaal €€.

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/absinthe_lucerna_s_zwart~0CH2R
https://www.dmlights.be/il_fanale_garden_245_20_orb_messing___koper~00LW2
https://www.dmlights.be/il_fanale_quadro_262_51_ot_ijzer~0C3BX
https://www.dmlights.be/il_fanale_loggia_264_07_oob_messing~06ENP
https://www.dmlights.be/absinthe_vitrum_s_zwart~0CH2D
https://www.dmlights.be/slv_rusty_cone_roestbruin~092C6
https://www.dmlights.be/slv_rusty_slot_50_80_roestbruin~092C1
https://www.dmlights.be/royal_botania_beamy_kf_bmyw220_antiek_messing~01NHL
https://www.dmlights.be/nautic_quay_light_90__koper~19NPU


di arte e di luce

https://www.dmlights.be/il_fanale
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5 handige tips om je 
balkon gezellig te maken

Tijdens de warme zomermaanden willen we zoveel mogelijk genieten van het mooie weer. In de 
tuin, in het park of op het balkon. Al kan het best lastig zijn om van je balkon een gezellig plekje 
te maken. Vaak is er weinig ruimte, terwijl je je terrasje toch voor verschillende doeleinden wilt 

gebruiken: samen buiten eten, lekker zonnebaden of knus genieten van een leuk boek. Wij geven 
je vijf praktische tips om je balkon in te richten.

1. BENUT DE RUIMTE OPTIMAAL

Het is een goed idee om vooraf te bepalen 
waarvoor je de ruimte wilt gebruiken. Is het 
balkon jouw favoriete toevluchtsoord om even tot 
rust te komen? Eet je graag gezellig buiten met 
het gezin? Of wil je een plaats creëren waar je 
je groene vingers kunt gebruiken? Wanneer je 
weet voor welke activiteiten het balkon geschikt 
moet zijn, kan je op een doelgerichte manier 
starten met de inrichting. Je kan eventueel ook 
een plannetje maken, waarop je zones voor de 
verschillende activiteiten afbakent.

2. KIES DE JUISTE MEUBELS

Eén van de meest belangrijke elementen voor 
je balkon zijn meubels die aansluiten bij jouw 
verwachtingen. Dient jouw terras voornamelijk 
voor slechts één activiteit, zoals eten of loungen? 
Dan kan je investeren in een mooie eettafel, een 
comfortabele schommelstoel of andere meubels 
die perfect aansluiten bij die specifieke nood.

Heb je een vrij klein balkon en wil je het toch voor 
verschillende activiteiten benutten? Kies dan voor 
multifunctionele items of voor opklapbare 

1

1 Philips Calgary wandlamp €. 2 Marset Santorini wandlamp €€€ . 3  Nordlux Rold wandlamp €

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_ma_171734710_roestvrij_staal~03Y0S
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▶

meubels, die zijn makkelijk op te bergen wanneer 
je ze niet gebruikt. Nog een leuke tip voor wie 
over een krap budget beschikt of wel zin heeft 
in een DIY-project: met enkele houten kratten 
en kussens kan je in een mum van tijd gezellige 
zitplaatsen tevoorschijn toveren. 

3. WERK IN DE HOOGTE VOOR EEN 
GEVOEL VAN RUIMTE

Als je een gevoel van ruimte wilt creëren, 
hou je de vloer best zoveel mogelijk vrij. 
Daarom is het een leuk idee om de wanden, 
balustrade of het plafond ten volle te 
benutten voor al je decoratieve elementen. 
Wandrekjes, bloembakken aan de balustrade en 
wandverlichting zijn slechts enkele van de vele 
mogelijkheden. Een tuinspiegel ophangen aan 
de muur is ook een goede oplossing als je de 
ruimte optisch wilt vergroten. Hoe meer je in de 
hoogte werkt met je accessoires, hoe minder plek 
ze innemen op het eigenlijke balkon en hoe meer 
relaxruimte je dus overhoudt. 

4. CREËER SFEER MET DE JUISTE 
VERLICHTING

Als je ook ’s avonds nog op je terras wilt 
vertoeven, voorzie je best de nodige verlichting. 
Combineer verschillende vormen van verlichting, 
zoals wandlampen, lichtsnoeren en kaarsen, voor 
het mooiste effect. Je kan ook experimenteren 
met kleuren en materialen, zoals metaal, hout en 
kunststof.

Wandlampen zorgen voor een sfeervol verlicht 
balkon zonder kostbare ruimte in beslag te 
nemen. Up- en downlighters zoals de Absinthe 
Pipe of Nordlux Rold zorgen voor een mooi, 
niet-verblindend lichteffect naar boven en naar 
beneden.

Ook een lichtslinger is een goede sfeermaker 
op elk balkon. Bevestig hem aan de muur met 
behulp van enkele spijkers, of rijg hem door de 
balustrade. Klaar! 

2

3

https://www.dmlights.be/marset/santorini
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Een andere snelle en eenvoudige oplossing zijn 
prikspots. Een klein exemplaar, zoals de slimme 
tuinspot Philips Hue Lily, kan je perfect in de 
aarde van je plantenbakken plaatsen.  

Ben je een fervent lezer? Een staanlamp 
zorgt voor voldoende leeslicht als je tot in de 
late uurtjes buiten boeken wilt verslinden. 
Let er wel op dat je kiest voor een exemplaar 
dat waterbestendig is. We raden aan om 
voor een lamp te kiezen met een IP-waarde 
vanaf IP44. Deze tip geldt trouwens voor al 
je balkonverlichting: houd rekening met de 
IP-waarde. Niet elke lamp kan zomaar overal 
geplaatst worden.

5. MAAK HET GEZELLIG MET 
PLANTEN

Planten brengen je balkon pas echt tot leven. Wij 
vinden een portie groen dan ook onmisbaar als je 
van je buitenruimte een knus hoekje wilt maken. 
Cactussen, lavendel, kleurrijke bloemen,... Aan 
jou de keuze! Je houdt best wel rekening met 
de oriëntatie van je terras. Niet elke plant houdt 
namelijk van volle zon of van een schaduwrijke 
omgeving, en je wilt je plantenkindjes natuurlijk 
zo lang mogelijk in leven houden. 

Heb je groene vingers? Ook op je balkon kan 
je een minimoestuin aanleggen. Verticaal 
tuinieren is zelfs uitgegroeid tot een echte 
trend. Hierbij gebruik je de wanden van je terras 
als tuinoppervlakte om je eigen groenten of 
fruit te kweken, of om planten op te hangen. 
Constructies om van je muur een groenmuur te 
maken kan je kant-en-klaar kopen, of je kan zelf 
aan de slag gaan met paletten, jute zakken of 
zelfs plastic flessen. Veel succes!

4 Philips Hue Lily prikspot €. 5 Marset Cala staanlamp €€€€

4

5

https://www.dmlights.be/philips_hue_lily_outdoor_tuinspot_zwart~13VF4
https://www.dmlights.be/marset_cala_140_ip65_bruin~063SJ
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Buitenverlichting op zonne-energie
Wil je je tuin voorzien van handige verlichting maar heb je geen zin in graafwerken? 

Dan zijn solarlampen de ideale oplossing.  
Plaats ze waar je wilt en de zon zorgt wel voor de nodige energie. 

1 Absinthe Betri wandlamp €. 2 Philips MyGarden Dusk antraciet tuinpaal €. 3  Philips MyGarden Greenhouse sensor wandlamp €. 
4 Absinthe Jua met detector wandlamp €. 5 Absinthe Betri tuinpaal €. 6 Philips MyGarden Dusk wandlamp €. 7 Steinel XSolar L-S 
wandlamp €€. 8 Absinthe Jua tuinpaal met detector €. 9 Absinthe Kuzia wandlamp met sensor €.

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_greenhouse___sensor_roestvrij_staal~06DU5
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_dusk_antraciet~06DU3
https://www.dmlights.be/absinthe_jua_solar_tuinpaal___pir_detector_antraciet~17C2N
https://www.dmlights.be/absinthe_betri_solar_tuinpaal___pir___detector_antraciet~17C2R
https://www.dmlights.be/absinthe_jua_solar_wandlamp___pir___detector_antraciet~17C2T
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_dusk_antraciet~06DU1
https://www.dmlights.be/absinthe_kuzia_solar_wandlamp___pir___detector_antraciet~18FJQ
https://www.dmlights.be/absinthe_betri_solar_wandlamp___pir___detector_antraciet~17C2V
https://www.dmlights.be/steinel_xsolar_l_s_wit~0E7S6
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Een guirlande, 
da’s feest in je tuin

Je tuin verlichten kan op tal van manieren, maar de gezelligste manier is misschien wel met een 
guirlande. Zo’n lichtslinger met tientallen lampjes zorgt meteen voor een authentieke sfeer, als zat 

je op een dorpsfeest ergens in een zuiders land.

Ook bij dmlights kan je voor deze sfeervolle 
tuinverlichting terecht, al gaat er wel een beetje 
knutselwerk mee gepaard. We bieden namelijk 
alle onderdelen los aan, zodat je zelf kan bepalen 
hoe lang je guirlande wordt, hoeveel lampjes je 
erop wilt en welke lampjes dat moeten zijn.

Volg de onderstaande stappen om het perfecte 
pakket samen te stellen:

STAP 1: DE KABEL

Bepaal op voorhand waar en hoe je je lichtslinger 
wil hangen. Ga je de guirlande kriskras doorheen 
je tuin laten slingeren of wil je een rechte lijn? 
Meet je favoriete patroon uit. Tel hierbij nog de 
afstand tot het dichtstbijzijnde stopcontact en je 
weet de lengte die je nodig hebt van kabel.

Het type kabel dat je nodig hebt vind je op onze 
website onder de naam “LMVR”. Deze kabel is 
beschikbaar in groen en zwart. Op deze platte 
kabel kan je zogenaamde prikfittingen monteren.

STAP 2: DE FITTINGEN

Je hebt je kabel. Nu moet je gaan bepalen 
hoeveel lampjes je graag op je kabel hebt. Dit is 
natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak. 
Lampjes dichtbij mekaar zorgen voor meer licht 
en verder uit mekaar voor minder, zo simpel is 
het. Omdat bij guirlandes gezelligheid meestal 
toch primeert op lichtopbrengst raden we wel aan 
om minimum een meter tussen te laten.

Om te weten hoeveel prikfittingen je nodig hebt 
moet je nu dus tellen van het punt waar je de 
eerste lamp wilt hangen tot waar de laatste 
moet komen. Deel de lengte van dit stuk van 
je kabel door de afstand die je er gaat tussen 
laten en je hebt je aantal. Prikfittingen vind je 
terug onder artikelcode HU 82-11. Om deze 
beter te beschermen tegen de regen kan je 
ze nog voorzien van een rubberdichting (HU 
82-RUBBER).



STAP 3: DE LAMPEN

Als je weet hoeveel fittingen je nodig hebt, 
weet je meteen ook het aantal lampen dat je 
moet bestellen. Nu is het enkel nog een keuze 
maken uit het ruime aanbod E27 lampen. 
Voor een stijlvolle touch kan je gaan voor retro 
globelampen, al hangt hier wel een zeker 
prijskaartje aan vast. Het voordeligste kom je uit 
met eenvoudige bollampjes. Deze zijn trouwens 
ook verkrijgbaar in geel, blauw, rood en groen. 
Deze gekleurde lampjes zorgen meteen voor een 
heel ander effect.

STAP 4: HET BEGIN EN EINDE

Je hebt je kabel, fittingen en lampen. Nu moet 
je er natuurlijk nog voor zorgen dat je je mooie 
lichtslinger van stroom kan voorzien. Dit doe je 
met een speciale stekker voor “platte kabel”. 
Deze staat op onze website onder de referentie 
HU 242GF. Het einde van je kabel bescherm 
je met een eindstuk. Het prikfittingeindstuk van 
Kleinhuis (KL 76) is voorzien van een handige 
haak waarmee je je kabel gelijk kan ophangen. 

VOORBEELD:

Je wilt een zwarte lichtslinger tussen de bomen 
in je tuin hangen. Van de eerste boom tot de 
laatste heb je 48 meter kabel nodig. Tussen je 
stopcontact en de eerste boom zit nog 5 meter. 
Je wilt graag elke 1,5 meter een gekleurd lampje.

 ● Dit is wat je nodig hebt:

 ● Kabel (48m + 5m = 53m)

 ● Fittingen + Lampen: (48m/1,5m = 32)

 ● Eindhaak

 ● Stekker

Jouw bestelling ziet er als volgt uit:

 ● 53* LMVR 2X2.5-ZWART (kabel)

 ● 32* HU 82-11 (fittingen)

 ● 32* HU 82-RUBBER (dichtingen)

 ● 8* PH 929001393958 (rode E27 lampjes)

 ● 8* PH 929001394058 (gele E27 lampjes)

 ● 8* PH 929001394158 (blauwe E27 lampjes)

 ● 8* PH 929001394258 (groene E27 lampjes)

 ● 1* HU 242GF (Stekker)

 ● 1* KL 76 (Eindstuk)

Eindtotaal: €€

https://www.dmlights.be/kleinhuis_kl_76_zwart~0QTR2
https://www.dmlights.be/huppertz_e27~02L30
https://www.dmlights.be/huppertz_hu_242gf_zwart~0QK9X
https://www.dmlights.be/philips_lampen_e27_3_1w_blauw~152G4


20 dmlights

Klussen in je kot
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat we plots veel meer tijd in ons eigen huis moesten spenderen. 
Reizen werden geannuleerd, cafés en restaurants moesten de deuren sluiten. Plots zat iedereen 

met meer vrije tijd dan ooit tevoren. Waarom zouden we deze extra tijd dan niet nuttig spenderen?    

VERVANG JE OUDE OF VERSLETEN 
ARMATUREN.

Vaak wordt er bij het aankopen of na het 
bouwen van een woning bespaard op 
verlichtingsarmaturen. “Zolang het maar licht 
geeft” is een uitdrukking die vaak terugkomt in 
onze winkel als men verlichting komt kopen. 
Je hoort ons zeker niet zeggen dat goedkope 
armaturen per definitie slecht zijn. Ons 
Absinthe gamma is een perfect voorbeeld van 
budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle verlichting. 
Maar misschien mist jouw interieur ondertussen 
wel een echte eyecatcher, of ben je toch niet 
meer helemaal tevreden over je huidige lampen. 

De afgelopen maanden hebben we zoveel thuis 
moeten zitten dat het nu misschien wel het ideale 
moment is om je interieur eens te herbekijken. 
Een grote pendel boven de eettafel om gezellig 
met je vrienden te kunnen tafelen, een booglamp 
waar je uren in de zetel onder kunt blijven lezen 
of de bureaulamp die je zo hebt gemist tijdens het 
thuiswerken, in ons aanbod vind je het allemaal. 

En je hoeft je niet te beperken tot binnenshuis. 
Je tuin, oprit of terras verdient het misschien ook 
wel eens om in de spotlight gezet te worden. 
Maar leer hierover meer vanaf pagina 8 in dit 
magazine.
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HALOGEENLAMPEN VERVANGEN 
DOOR LED. 

Sinds 1 september 2018 voldoen 
halogeenlampen niet meer aan de eisen van de 
Europese Unie. Alle halogeenlampen zouden 
vervangen moeten worden door ledlampen. Led 
is namelijk goedkoper, milieuvriendelijker en 
duurzamer.

Hoewel de halogeenlampen niet meer geleverd 
worden mag de bestaande voorraad nog steeds 
verkocht worden en er heerst ook nog steeds 
twijfel bij de mensen of het zomaar mogelijk is om 
halogeen te vervangen door de betere ledvariant. 

Voor armaturen die uitgerust zijn met een E27 
of GU10 fitting is het eenvoudig. Hierbij kan je 

elke halogeen lichtbron gewoon vervangen door 
zijn ledvariant. Natuurlijk hoef je een werkende 
halogeen lichtbron nog niet te vervangen maar 
je kan alvast deze lichtbronnen oplijsten en 
hun varianten klaarleggen. Let er wel op dat de 
vorm van je nieuwe lichtbron nog steeds in het 
armatuur past.

Voor andere fittingen zoals een GU5.3 of een 
G4 wordt het al wat ingewikkelder. Bij zulke 
fittingen kan het voorvallen dat er transformatoren 
tussenuit moeten, vervangen moeten worden of is 
het zelfs mogelijk dat de fittingen moeten worden 
omgebouwd. Hiervoor contacteer je best onze 
experts vooraleer je deze wilt gaan omschakelen 
naar led. Zij beantwoorden al jouw vragen 
hierover en zorgen voor het nodige advies. 
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Ontdek de voordelen van 
slimme buitenverlichting

Ben jij al mee in de wereld van slimme verlichting of zie je door de bomen het bos niet meer? Geen 
paniek, in dit artikel nemen wij je mee in de wondere wereld van de slimme buitenverlichting. Laat 

je verrassen, ontdek alle mogelijkheden en maak deze zomer van je tuin of terras de gezelligste 
plaats om te vertoeven.

BEDIENING IS KINDERSPEL

Dankzij de connectie tussen je slimme 
buitenlampen en je smartphone, bedien je al je 
slimme lampen met behulp van een app. Bedien 
één lamp afzonderlijk, of groepeer je lampen 
zoals jij het wil en bedien ze samen. Wil je nog 
een stapje verder gaan? Dan kan je je lampen 
zelfs bedienen met behulp van stemcommando’s. 
“Hey Siri, dim de wandlampen van het terras!” 

BRENG JE BUITENOMGEVING TOT 
LEVEN

Voor elke gelegenheid het perfecte licht. Wil je ’s 
avonds nog wat klussen? Dan kan je kiezen voor 
koel en helder licht. In een handomdraai schakel 
je om naar warm en gedimd licht om te genieten 
van een intieme zomeravond met een aperitief 
in je hand. Of kies uit miljoenen kleuren en 
lichtscènes om je barbecue of tuinfeest tot leven 
te brengen. Laat je creativiteit de vrije loop en 
tover je tuin om tot een prachtige buitenruimte.

ORGANISEER EEN MOVIE NIGHT IN 
JE TUIN

Wist je dat je jouw slimme buitenlampen kan 
synchroniseren met je televisie? Organiseer 
een filmavond in je tuin en laat je verrassen 
door miljoenen kleuren die zich aanpassen 
aan de scène van de film. Maak kennis met 
surroundverlichting en geef je favoriete films een 
nieuwe dimensie.

LAAT JE VERWELKOMEN

Slimme buitenlampen scheppen niet alleen de 
ideale sfeer maar zijn ook zeer functioneel. Je 
buitenverlichting kan namelijk automatisch aan- of 
uitgaan als je thuiskomt of vertrekt op voorwaarde 
dat je de app toegang geeft tot je locatie. Deel 
je liever niet je locatie met een app? Geen 
probleem, je kan je tuinlampen zo instellen dat ze 
aangaan bij zonsondergang en terug uitgaan bij 
zonsopgang. Handig, toch?

Tip: ga je op reis deze zomer of heb je een 
weekendje weg gepland? Dankzij de uitgebreide 
app kan je een willekeurige lichtroutine laten  
werken om je woning een bewoonde indruk te 
geven en ongewenste bezoekers af te schrikken.

DUIK IN HET EINDELOZE 
ASSORTIMENT

Van tuinpadverlichting tot tuinspots en 
wandlampen voor buiten: in ons ruime 
assortiment slimme buitenverlichting vind je 
ongetwijfeld de geknipte buitenlamp. Voor elk 
plaatsje in je tuin of rondom je huis bestaat 
er wel een armatuur. Onze tip? Combineer 
functionele verlichting met sfeerverlichting. 
Voorzie bijvoorbeeld wandlampen tegen je gevel, 
tuinpalen langs wandel- en rijpaden en prikspots 
tussen je struiken of om je bomen te verlichten.

1 Philips Hue Lily € - Philips Hue Bridge €   

1

1
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https://www.dmlights.be/philips-hue-outdoor


24 dmlights

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


