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Een etnisch interieur: Dat doe je zo!
Vakantiegevoel, het hele jaar door, dat is misschien wel de beste omschrijving voor een etnisch 
interieur. Invloeden uit alle windstreken zorgen samen voor een prettige, eclectische mix waarin 
het heerlijk toeven is. Maar hoe begin je aan een etnische styling zonder er een kakofonie van 

kleuren en materialen van te maken?

AARDSE KLEUREN, DE FUNDERING 
VAN EEN GESLAAGD ETNISCH 
INTERIEUR

Bij een etnisch interieur denken we aan een 
bonte stoet van kleuren met kussens, poefjes, 
tapijten, maskers, enzoverder. Kleur is leuk en 
kan een interieur tot leven weken, maar zoals 
altijd moet je opletten dat je niet overdrijft. 
Daarom is het verstandig om voor een rustige 
basis te zorgen. Warme aardse tinten zijn hier 
perfect voor. Ze combineren makkelijk met 
hevigere tinten en brengen balans. 

LESS IS NOT MORE

Bij een etnische inrichting is less zeker niet more. 
De gezelligheid van een etnisch interieur schuilt 
‘m vaak net in de hoeveelheid accessoires en 
verscheidenheid van meubelen. Eentonigheid is 
uit den boze. Zorg er wel voor dat je interieur er 
niet begint uit te zien als de potjeswinkel van je 
oma. Een etnische styling mag geen excuus zijn 
om er een rommeltje van te maken.

DE HELE WERELD IN JE 
WOONKAMER

In een etnisch interieur kan je culturen van over 
de hele wereld verenigen. Matroesjka popjes uit 
Rusland op de schouw, Afrikaanse maskers aan 
de muur en kussens uit het Midden-Oosten in de 
sofa.

Natuurlijk vind je die dingen allemaal in je 
favoriete interieurzaak, maar veel leuker wordt 
het als je zelf op schattenjacht gaat. Bezoek 
op vakantie een marktje of ga langs bij lokale 
ambachtslieden. Door je interieur aan te kleden 
met souvenirs die je zelf gescoord hebt geef 
je een persoonlijke toets aan je inrichting. 
Bovendien dragen de herinneringen die eraan 
vasthangen bij aan het vakantiegevoel dat een 
etnisch interieur zo leuk maakt.

CHECKLIST VOOR EEN ETNISCH 
INTERIEUR

• Grafische prints en opvallende patronen

• Warme kleuren en natuurlijke materialen

• Etnische objecten
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TOM DIXON BEAT LIGHT

De bekendste reeks “etnische lampen” is 
ongetwijfeld de Beat Light collectie van Tom 
Dixon. De inspiratie voor deze lampen vond 
de Britse designer in de traditionele kruiken en 
potten die hij zag tijdens een bezoek aan de 
Indiase stad Jaipur. Dit is ook meteen de plaats 
waar de Beat Lights vervaardigd worden. Voor de 
productie ging Dixon immers een samenwerking 
aan met plaatselijke handwerkers die de messing 
platen met een hamer in hun vorm slaan (vandaar 
de naam ‘Beat’ Light). 

Tom Dixon Beat €€€ - €€€€

AY ILLUMINATE

In het geval van Ay illuminate zou het niet eerlijk zijn om 
er één collectie uit te kiezen. Bij dit Nederlandse merk 
komen invloeden en materialen van alle uithoeken van 
onze planeet samen. Visnetten uit Swaziland, kasjmier 
uit Afghanistan, katoen uit India, … Voor al deze 
grondstoffen zette Ay illuminate samenwerkingen op met 
lokale organisaties om zo eerlijke handel te stimuleren. 

Ay illuminate €€ - €€€€

MOOOI EMPEROR

Ook met deze Emperor van Moooi blijven we in Azië. 
Designers Neri & Hu baseerden hun ontwerp op 
de bamboe vogelkooien die keizers in het verleden 
gebruikten om hun zangvogels te etaleren. Elke Moooi 
Emperor hanglamp wordt met de hand gevlochten, wat 
van elk exemplaar een uniek stuk maakt.

Moooi Emperor €€€€

WERELDSE VERLICHTING

Jammer genoeg moet je op reis meestal rekening houden met een beperkte kofferruimte. Die mooie 
rieten hanglamp of Oosterse lantaarn zal dan ook vaak zijn weg niet vinden naar je woonkamer. Maar 
niet getreurd, ook bij dmlights vind je tal van lampen met etnische invloeden. Deze komen helaas niet met 
vakantieherinneringen, maar wel met een goed verhaal.
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Prettig gestoorde verlichting
Verlichting hoeft niet steeds puur functioneel te zijn. 

Soms is het ook gewoon een leuk hebbedingetje dat je meteen in je interieur ziet passen.
Armaturen die een lach op je gezicht toveren, niks mis mee, toch?  

1 Seletti My Little Friday Night tafellamp €€. 2 LZF Dandelion €€€€. 3 Brokis Memory plafondlamp €€. 4 Moooi The Party 
wandlamp €€€. 5 Seletti Street Lamp vloerlamp €€€€. 6 Slamp The Lightning Archives Extra-large vloerlamp €€€. 7 Ingo Maurer 
I Ricchi Poveri Monument for a Bulb tafellamp €€€. 8 Dark L-Hop 1 wandlamp €€. 9 Marset Concentric S wandlamp €€€€.

Pagina 6: 
1 Ay illuminate Twiggy Egg Stand Natuurlijk vloerlamp €€€. 2 Tom Dixon Beat Table Messing / Zwart tafellamp 
€€€. 3 Ay illuminate Z5 ø42cm Wit / Katoen pendellamp €€€. 4 Moooi Emperor pendellamp €€€€. 5 Ay 
illuminate Twiggy AL ø40cm Bruin tafellamp €€. 6 Tom Dixon Beat Fat Zwart / Messing pendellamp €€€. 
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Trend: zwarte verlichting in 
je interieur

Wie houdt er nu niet van een stijlvol interieur? Een luxueuze uitstraling van je woning kan je al 
realiseren met enkele kleine aanpassingen. En laat zwart nu net een kleur zijn die luxe uitstraalt. 

Ben je benieuwd naar hoe jij deze stijlvolle kleur in je interieur kan verwerken? Wij geven je alvast 
enkele tips en kozen de mooiste zwarte armaturen uit voor bij je thuis.

WAAROM WE ZO VAN ZWART 
HOUDEN

Steeds vaker komt de kleur zwart subtiel terug in 
uiteenlopende woonstijlen. Van zwarte ramen en 
deurklinken tot zelfs kranen en meubilair. Door 
zwarte accessoires te gebruiken in je woonstijl, 
creëer je een onmiddellijke ‘wow-factor’. Ook 
is zwart een eenvoudige kleur om te laten 
terugkomen in je interieur, omdat er maar één 
tint van bestaat. Bovendien oogt het mysterieus 
en artistiek, en zorgt de kleur voor een rustig en 
ordelijk gevoel in je leefruimte. En wanneer gaat 
zwart uit de mode? Precies, nooit. 

Heb je toch graag wat kleur in je interieur? Geen 
probleem. Of je nu houdt van felle kleuren of 
zachte tinten, zwart is namelijk met zowat alles 
te combineren. Door extra kleur toe te voegen 

creëer je in een handomdraai een stijlvolle én 
vrolijke woonstijl.

BEGIN BIJ DE ESSENTIE

Maar hoe begin je daar nu eigenlijk aan? Nee, 
je hoeft zeker niet onmiddellijk je hele huis vol 
te zetten met zwarte spullen en overbodige 
woonaccessoires als je dat niet wil. Onze tip: 
begin bij de meest essentiële interieurelementen. 
Later kan je nog altijd zoveel zwarte decoratie 
toevoegen als je zelf wil. Verlichtingsarmaturen 
zijn bijvoorbeeld zo één van die essentiële 
elementen in je interieur. Kies zowel voor je 
basisverlichting als voor je sfeerverlichting voor 
zwarte armaturen en zorg voor een instant 
upgrade van je woonstijl. Dit zijn alvast onze 
favorieten:



&TRADITION COPENHAGEN

Eenvoudig, elegant en een tikkeltje industrieel: dat 
is de Copenhagen hanglamp van &tradition. Deze 
pendellamp met een Scandinavisch design ziet er 
tegelijk klassiek en modern uit, waardoor hij in veel 
interieurtypes zijn plekje vindt. Bovendien is de 
metalen lampenkap mat gelakt, waardoor de finish 
een zachte uitstraling krijgt.

&tradition Copenhagen €€ - €€€

MUUTO POST

Met deze trendy staanlamp van Muuto 
kan je bijna letterlijk alle kanten uit. De 
lichtbronnen zijn uitbreidbaar, richtbaar in 
alle richtingen en zelfs dimbaar. Veel of 
weinig licht, functioneel of sfeervol licht: de 
keuze is volledig aan jou. 

Muuto Post €€€

ABSINTHE VITRUM

De Vitrum wandlamp van Absinthe is een echte 
blikvanger voor elke ruimte in je woning. Als je 
houdt van een landelijk of modern interieur, dan 
is deze wandlamp een musthave. Bovendien is 
hij geschikt voor buitengebruik, én kan je hem 
dimmen.

Absinthe Vitrum €

▶
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FLOS GAKU

Dit decoratieve tafellampje blinkt uit in zijn 
veelzijdigheid. De Flos Gaku heeft een strak 
maar eenvoudig design en is voorzien van 
een snoerdimmer. De functie van de tafellamp 
bepaal je zelf: er zijn namelijk heel wat (zwarte) 
accessoires verkrijgbaar om van dit lampje een 
echt decoratief en functioneel interieurelement 
te maken. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor 
een boekensteun, een vaas, een schaal en een 
sleutelbakje.

Flos Gaku €€- €€€

DESIGN FOR THE PEOPLE ARKI

Tot slot kozen we nog een pareltje uit voor buiten: de 
Arki Outdoor van Design for the People. Deze elegante 
wandlamp zorgt onmiddellijk voor een stijlvolle toets in je 
tuin of op je terras.  
De Arki is dan ook geschikt voor iedereen die op zoek is 
naar zowel functioneel als gezellig licht voor buiten.  
Een boek lezen onder deze Scandinavische downlighter, 
perfect mogelijk!

Design for the People Arki €€

www.nordlux.com
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Designklassiekers
Deze lampen zijn perfecte voorbeelden van tijdloos en trendy design. Hoewel een aantal van deze 

lampen de pensioenleeftijd al lang gepasseerd zijn blijven ze hun job met perfectie uitoefenen. 
Échte designklassiekers dus.

1 Luceplan Costanza staanlamp €€. 2 Flos Arco staanlamp €€€€. 3 Gubi Cobra tafellamp €€€. 4 &Tradition Flowerpot 
pendellamp €€. 5 Louis Poulsen Artichoke pendellamp €€€€. 6 Gubi Grashoppa staanlamp €€€€. 7 Tom Dixon pendellamp 
€€€. 8 Anglepoise Original 1227 wandlamp €€. 9 Artemide Tolomeo bureaulamp €€.
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9 SG-50046
LED Floating 
Globe 125

8 W

SG-50048
LED Floating 
GLobe 200

8 W

De producten en technische specifi caties in deze brochure zijn onderhevig aan veranderingen / Les produits et les spécifi cations techniques dans de ce catalogue sont sujéts à changement

SG-50056
LED Floating 
Globe 125                 
Smokey Grey
8 W

SG-50058
LED Floating 
Globe 200
Smokey Grey
8 W

SG-50043
LED Floating 
Refl ector R200

8 W

LED FLOATING BULBS

www.dmlights.be
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Iconische lampen, het 
verhaal erachter

Sommige lampen gaan al decennialang mee. Zo lang al dat we ze soms warme herinneringen 
toedragen. Herinneringen van voorgelezen worden door vader, van je eerste ‘echte’ lamp in huis 

of je trouwe vriend tegen schaduwen in de slaapkamer. Toch zitten er achter heel wat designs 
nog andere verhalen. De invloed die deze lampen hebben gehad en nog steeds hebben is niet te 

onderschatten. We vertellen je in dit artikel graag het verhaal van enkele iconische lampen.

GUBI GRÄSHOPPA EN GUBI COBRA

Greta Grossman groeide uit tot een begrip in de 
designwereld tijdens de periode van de Tweede 
Wereldoorlog. Verrassend, aangezien in die tijd 
maar weinig vrouwen publiek bejubeld werden 
voor hun prestaties. Hoog aangeschreven 
kranten en magazines publiceerden maar al te 
graag haar designs. Die waren talrijk en omvatten 
zowel industrieel ontwerp als interieurdesign en 
architectuur.

In 1933 had Grossman een winkel en werkplaats 
in hartje Stockholm en werd ze de eerste vrouw 
ooit die een prijs won van de Stockholmse 
Ambachten Associatie. Door de dreiging van de 
Tweede Wereldoorlog ontvluchtte ze Europa en 
trok ze samen met haar man naar Los Angeles. 
Daar kwamen  veel invloedrijke designers uit 
Europa samen, die zo hebben gezorgd voor 
de intrede van het Europese Modernisme in de 
Verenigde Staten.
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Greta Grossman ontpopte zich tot één van de 
voortrekkers van het Californische Modernisme. 
Hierdoor werd ze al snel deel van de 
Amerikaanse elite en verwierf ze heel wat rijker 
cliënteel.

De meest iconische producten die Greta tijdens 
haar hoogdagen ontwierp zijn de Gräshoppa 
staanlamp en de Cobra-collectie. De Cobra 
won in 1950 de Great Design Award, wat de 
populariteit van Grossman alleen maar deed 
toenemen. Haar designs werden getoond in 
musea over de hele wereld, waaronder het 
Museum of Modern Arts in New York.

Toen Greta op het einde van de jaren 60 
besloot om design en architectuur achter zich te 
laten, werd ze stilaan bijna vergeten. Gelukkig 
herontdekte het Deense designbedrijf Gubi haar 
werk en begon het met de reproductie van haar 
iconische designs. Vandaag zijn Grossman’s 
designs echte verzamelstukken en worden ze 
verkocht op veilingen over de hele wereld.

Gubi Cobra €€

Gubi Gräshoppa €€€

▶
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ARTEMIDE TOLOMEO

Als ergens ‘Made in Italy’ op vermeld staat, dan 
betekent dat meestal kwaliteit, stijl en een tikkeltje 
bourgeoisie. Dat is mede te danken aan de 
Tolomeo, een lamp die in 1987 door Giancarlo 
Fassina en Michele de Lucchi werd ontworpen.

De Lucchi was een beruchte anti-designer die 
zijn creaties niet gekker en creatiever, maar net 
simpeler en meer praktisch wilde maken. Aan 
het begin van het informatie- en computertijdperk 
was dit exact waarnaar mensen op zoek waren. 

Dankzij Giancarlo Fassina’s uitgebreide kennis 
over industrieel design zette het duo een nieuwe 
standaard voor modern Italiaans design. De 
Tolomeo won in 1989 dan ook de hoogste prijs 
voor industrieel design: het Gouden Kompas 
of de Compasso d’Oro. Dit tijdloze design blijft 
bovendien de vaakst gebruikte designlamp op 
filmsets, dankzij zijn subtiele en toch krachtige 
uiterlijk.

Artemide Tolomeo collectie € - €€€€
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ANGLEPOISE ORIGINAL 1227

Nog een laatste exemplaar dat zeker niet in dit 
rijtje mag ontbreken: Anglepoise Original 1227. 
Dit wereldberoemde design staat bekend als 
dé iconische lamp van Groot-Brittannië. De 
oorsprong van het ontwerp bevindt zich in de 
industriële sector, waar de flexibele en stabiele 
vormgeving van deze lamp ontzettend nuttig 
bleek.

Niet veel later werd de Anglepoise Original 1227 
ontwikkeld als alternatief voor binnenshuis. De 

lamp vond al snel zijn weg naar de huizen en 
harten van talloze Britse huishoudens. De liefde 
voor dit design ging zelfs zo ver dat de lamp 
ingebakken geraakte in de cultuur. Er werden 
muziekalbums en videoclips gemaakt met de 
Anglepoise lamp in het achterhoofd. In 2009 werd 
de lamp zelfs vereeuwigd op een postzegel van 
de Koninklijke Post. Die kan je nu trouwens nog 
steeds verkrijgen in Groot-Brittannië.

Anglepoise 1227 collectie € - €€€ ■
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Nieuw bij dmlights: Petite Friture
De lente staat in het teken van jong leven, en dat is bij dmlights niet anders. We stellen je dan 
ook graag voor aan de jongste telg van onze familie: Petite Friture. Hieronder lees je alles over 
dit jonge Franse designmerk en kan je alvast kennismaken met een aantal van zijn intrigerende 

armaturen.

FRISSE KIJK OP DESIGN

Het Franse Petite Friture werd in 2009 opgericht 
door Amélie du Passage. Zij droomde ervan 
om verder te gaan dan alleen maar de creatie 
van nieuwe producten. Haar doel vanaf de start 
was om vreugdevolle designs te ontwerpen die 
energie en blije gedachten opwekken bij mensen. 
Deze gedachte staat tot vandaag centraal in alle 
ontwerpen van Petite Friture. 

Het productgamma van Petite Friture strekt zich 
uit van meubels en accessoires tot verlichting. 
Alle ontwerpen worden gekenmerkt door een 
hedendaagse vormgeving, vaak opgevrolijkt met 
een speelse toets. Achter elk design schuilt een 
uniek verhaal, dat als doel heeft om te verrassen 
en een meerwaarde te creëren in het leven van 
de gebruiker.

UNIEK PRODUCTASSORTIMENT

Petite Friture staat bekend als een merk dat 
samenwerkt met een bijzonder gediversifieerde 
groep van designers. Op het lijstje van 
samenwerkingen prijken zowel gerenommeerde 
designers als jonge starters. Volgens oprichtster 
Amélie du Passage is dit één van de grootste 
troeven van Petite Friture: jonge ontwerpers 
krijgen zo de zichtbaarheid die ze verdienen en 
ervaren designers verwerven nieuwe inzichten 
dankzij het contact met opkomend talent.

Elke samenwerking start vanuit de sterkte 
van de designer en krijgt van daaruit vorm. 
Het idee wordt verder uitgewerkt door Petite 
Friture, maar de intentie van de designer blijft 
steeds behouden. Het resultaat is een uniek 
productassortiment met individueel sterke 
designs die samen een mooi, gebalanceerd 
geheel vormen.



VAN AURA TOT VERTIGO

De verlichting van Petite Friture is speels en 
toegankelijk. Heel wat van de armaturen hebben 
een conceptuele vormgeving die de ruimte 
waarin ze zich bevinden samenbrengt tot een 
harmonieus geheel. Eén van de meest bekende 
collecties van Petite Friture is Vertigo, een 
fascinerend design van Constance Guisset. Met 
zijn diameter van maar liefst twee meter is het 
moeilijk om de Vertigo niet gezien te hebben 
wanneer je de kamer binnenstapt. Toch is deze 
lamp zo licht als een veertje en lijkt hij haast 
te zweven in de ruimte. De Vertigo beweegt 
bij elke luchtstroom en creëert zo een prachtig 
schaduwspel op de muren.

Petite Friture Vertigo €€€€

Ook de Cherry is populair, met zijn 
minimalistische vormgeving en prachtig diffuus 
lichteffect. Met deze lamp wordt elke kamer 
omgetoverd tot een gezellige ruimte. De inspiratie 
voor dit design komt trouwens voort uit de 
klassieke ijscoupe met een kers erbovenop.

Petite Friture Cherry €€ - €€€

Nog een laatste collectie die zeker niet in dit lijstje 
mag ontbreken is Mediterranea. Geïnspireerd 
door de schijnbare gewichtloosheid van wasgoed 
dat hangt te wapperen over een mediterraans 
balkon ontwierp Noé Duchaufour-Lawrance deze 
elegante collectie. Het geperforeerde patroon 
in de metalen kap zorgt ervoor dat het licht van 
deze lamp niet enkel neerwaarts schijnt maar ook 
op een speelse manier de hele kamer verlicht.

Petite Friture Mediterranea €€€€

Benieuwd naar meer? Je vindt alle collecties van 
Petite Friture terug op onze website.
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Absinthe verlichting: 
binnen en buiten

In de verlichtingswereld wordt er niet stilgezeten. Zo komt ons huismerk Absinthe dit voorjaar met 
enkele nieuwigheden die we graag voor jullie in de verf zetten.  

Ben jij ook benieuwd naar de laatste nieuwe trends?? 

Even een korte voorstelling: het huismerk van 
dmlights werd in 2012 in het leven geroepen. Het 
jonge merk ontwerpt kwaliteitsvolle architecturale 
verlichting met een hoge afwerkingsgraad. 
Bovendien zijn alle collecties energiezuinig, wat 
op lange termijn kostenbesparend werkt voor je 
energierekening 

Absinthe streeft ernaar om verlichting te 
creëren die past in de huidige wereld waarin 
alles wordt gepersonaliseerd. Daarom biedt 
Absinthe architecturale verlichtingsoplossingen 
aan die inspelen op de eindeloze persoonlijke 
mogelijkheden. 
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VEELZIJDIGE RAILVERLICHTING

Railverlichting is het perfecte voorbeeld van zo’n 
gepersonaliseerde verlichtingsoplossing. Het is zowat 
de meest veelzijdige vorm van plafondverlichting. 
De meeste armaturen zijn namelijk afhankelijk van 
de aanwezige elektrische aansluitpunten, maar 
railverlichting is flexibeler dan dat. Dankzij speciale 
adaptoren kan je meerdere lichtbronnen aansluiten 
op één railsysteem. Van spots tot pendels: aan jou de 
keuze.

Nieuw in het gamma van Absinthe zijn deze opvallende 
railspots. De Tuup II oogt elegant en komt helemaal tot zijn 
recht in een strakke of architecturale woonstijl. De spots zijn 
verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen en twee kleuren: 
klassiek wit of stijlvol zwart. Bovendien zijn ze richtbaar én 
dimbaar, waardoor je er bijna letterlijk alle kanten mee uit kunt.

Om je nieuwe railspots helemaal te personaliseren kan je 
rekenen op enkele accessoires die speciaal werden gemaakt 
voor de Tuup II. Zo kan je bijvoorbeeld verblinding en reflectie 
van de spot voorkomen door een honingraat rooster op de spot 
te klikken.

Absinthe Tuup II €

GEZELLIGE WANDLAMP

Een andere nieuwkomer van Absinthe is deze Brock. Dit 
veelzijdig wandlampje in wit of zwart heeft een lichtbron 
aan één zijde waardoor je zelf kan kiezen voor opwaarts 
of neerwaarts licht. De lichtbron wordt afgeschermd door 
plexiglas, wat zorgt voor een aangenaam diffuus licht. 
Dankzij het warm wit licht brengt de Brock onmiddellijk een 
gezellige sfeer in huis. Wil je het nóg gezelliger maken? 
Dat kan, want de wandlamp is namelijk dimbaar.

Absinthe Brock €

STIJLVOLLE TUIN

Het buitenseizoen staat voor de deur, en dat wil zeggen dat 
we massaal onze tuin en terras een jaarlijkse opknapbeurt 
gaan geven. Heb jij al een sfeervol verlichte tuin om van de 
zwoele zomeravonden te genieten? De Gome collectie van 
Absinthe springt gegarandeerd onmiddellijk in het oog. Deze 
collectie bestaat uit een wandlamp en twee tuinpalen waardoor 
je een stijlvol geheel kan creëren. Voor een speels effect kan 
je de kleine en grote tuinpaal combineren. De Gome oogt erg 
natuurlijk dankzij de houten afwerking aan de binnenzijde. Het 
warme ledlicht dat naar beneden schijnt zet de warme uitstraling 
van het hout extra in de schijnwerper.

Absinthe Gome € - €€
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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_offi cial

HET INTERESSANTSTE NIEUWS 
UIT DE VERLICHTINGSWERELD

www.dmlights.be/blog
www.dmlights.nl/blog
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