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Cover Anglepoise Original 1227 Giant Vloerlamp Buiten Glanzend marineblauw / zwart € 4386,44. Pagina 2 Absinthe Kuni L Wit 
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1 Seletti Monkey collectie vanaf € 230,00. 2 Flos Belvedere Spot F1 Pick Grijs € 424,72. 3 Marset Santorini € 245,63. 
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Zet je tuin in de schijnwerpers 
met buitenspots

Wil je je tuin letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers zetten? Dan zijn tuinspots the way to go! 
Met het gerichte licht van spots zet je net die elementen van je tuin in de kijker die het verdienen. 

Zo komen de mooiste plekjes van je tuin ook ’s avonds volledig tot hun recht.

HOE EYECATCHERS OPTIMAAL 
VERLICHTEN?
De grote blikvangers van je tuin zoals bomen, 
standbeelden en andere kunstwerken mogen dag 
en nacht opvallen. Voor de verlichting ervan raden 
we grondspots of prikspots aan, afhankelijk van de 
hoogte van het omliggende groen. Tussen planten 
gaat het licht van grondspots immers verloren. In 
dit geval zijn prikspots een betere keuze. In het 
gras of grind zijn grondspots wel aan te raden. Ze 
trekken minder de aandacht dan spots op pin.

1 Absinthe Mignon 1000283 Zwart € 19,99.
2 SLV Nautilus Spike 1.5M Zilvergrijs prikspot € 25,34
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BOMEN
Bij bomen richt je de spots op de onderkant van 
de kruin. Dit zorgt voor het mooiste lichteffect. 
Hoeveel spots je nodig hebt, hangt af van waar de 
boom staat in je tuin. Staat hij in het midden van 
een grastapijt en is hij langs alle kanten zichtbaar, 
verlicht je hem rondom. Hiervoor gebruik je best 
drie spots. Voor een boom aan de zijkant van je 
tuin volstaan twee spots.

Welke spots je best gebruikt, hangt af van het 
type boom je wilt belichten. Voor bomen met een 
hoge stam heb je ook spots nodig met een hoge 
lichtopbrengst. Gebruik je te zwakke spots, zal het 
licht niet tot aan de kruin van de boom komen en 
missen je spotjes hun effect.

Verder moet je kijken naar de vorm van de boom. 
Voor smalle bomen, zoals coniferen, zijn spotjes 
met een smalle lichtbundel aan te raden. Met 
een brede lichtbundel zal een deel van het licht 
de boom missen en dus eigenlijk verloren gaan. 
Voor eiken, treurwilgen en andere omvangrijke 
bomen zijn spots met een brede lichtbundel wel 
interessant. Het wijde licht zet het volume van de 
kruin extra in de verf. 

STANDBEELDEN EN 
KUNSTWERKEN
Een kunstwerk in de tuin is geen schilderij aan de 
muur. Frontale belichting is dan ook een slecht 
idee. Je kan het beter langs de zijkanten belichten. 
Zo komen de details er beter uit. Je kan eventueel 
nog een lamp achter het kunstwerk plaatsen. Dit 
zorgt voor een mooi afgelijnd silhouet. 

WATERPARTIJ
Voor het verlichten van waterpartijen zoals 
zwembaden en (zwem)vijvers kan je opteren voor 
onderwaterverlichting, maar je kan deze net zo 
goed van bovenaf verlichten. Hier zijn prikspots 
de ideale oplossing. 

Met het richtbare licht van de prikspots kan je 
spelen met op- en neerwaarts licht. Met omhoog 
gerichte spots belicht je de begroeiing rondom je 
waterpartij. Het licht van de omlaag schijnende 
spots reflecteert op het wateroppervlak. Samen 
zorg je zo voor een erg sfeervol geheel.

Op zoek naar meer info over het optimaal 
verlichten van je tuin? Surf naar  
www.dmlights.com/ebook-buiten en ontvang ons 
e-book Buitenverlichting gratis in je mailbox. 
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1 Uni-Bright Nova 10 WALL WASHER Zwart ledstraler € 46,47. 2 Delta Light Logic S Geanodiseerd aluminium grondspot € 320,96. 
3 Delta Light Logic R Geanodiseerd aluminium grondspot € 263,33. 4 Uni-Bright Nova 50 Wall Washer Zwart ledstraler € 188,77.  
5 Uni-Bright GL090 Spot Roestvrij staal inbouwgrondspot € 182,62. 6 Uni-Bright Proled IP68 Serie 1x3W Mono Roestvrij staal max. 
1m onderdompeling inbouwwandlamp € 152,95. Uni-Bright Advance L Square COB Roestvrij staal inbouwgrondspot € 450,13
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Prachtige prikspots voor je tuin
Prikspots zijn de oplossing om snel en eenvoudig verlichting te installeren in je tuin. Dankzij de 

bovengrondse aansluiting zet je in een mum van tijd die prachtige boom in de schijnwerpers. 
Prikken, aansluiten, en klaar!

1 Philips Hue Lily Outdoor Tuinspot Zwart € 130,00. 2 Absinthe Mignon Zwart € 19,99. 3 Nordlux Spotlight LED Zwart € 76,46.  
4 Flos Belvedere Spot F1 Pick Grijs € 424,72. 5 SG Lighting Flora SG 614005 Mat zwart € 78,91. 6 Absinthe Venus Pin Aluminium  
€ 109,99. 7 SLV Syna Led Zilvergrijs € 63,45. 8 SLV Sitra 360 Spike Antraciet € 46,51. 9 Delta Light Kix S PIN Donkergrijs € 130,88

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/philips_hue_lily_outdoor_tuinspot_zwart~13VF4?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/absinthe_mignon_1000283_zwart~17GN1?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/slv_sitra_360_spike_antraciet~092JG?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/sg_lighting_flora_sg_614005_mat_zwart~12L4A?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/flos_belvedere_spot_f1_pick_grijs~1721L?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/absinthe_venus_big_pin_zwart_structuur~07ZWC?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/delta_light_kix_s_pin__donkergrijs~0BPET?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/nordlux_spotlight_led_zwart~0ZOST?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/slv_syna_led_zilvergrijs~0UC4W?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019


8 dmlights

Tuintrend: overdekt tuinplezier
Tijdens de zomermaanden wil je zoveel mogelijk kunnen genieten van je tuin. Helaas zit het weer 

in België en Nederland vaak niet mee. Met tegenzin binnen blijven dan maar? Nee hoor, een 
overkapping in de tuin zorgt voor de nodige beschutting tegen regen en wind. 

De laatste jaren kiezen steeds meer mensen voor 
een overkapping in de tuin. De voordelen zijn 
dan ook talrijk. Niet alleen creëer je de nodige 
beschutting tegen regen en wind, het vormt ook 
een ideaal plekje van verkoeling tijdens hete 
zomerdagen. 

WELKE SOORTEN 
OVERKAPPINGEN ZIJN ER? 
Overkappingen bestaan in allerlei maten, vormen 
en materialen. Er is dus vast wel een manier 
waarop ook jij kan genieten van een overdekt 
terras. Een erg bekend concept is de veranda. 
Dit is een constructie op palen die aan één zijde 
van een woning gemonteerd wordt. Zit je graag 

beschut, dan kan je ervoor kiezen om wanden 
aan de veranda te bevestigen.

Heb je een grote tuin en biedt een veranda jou 
niet voldoende mogelijkheden? Dan kan je kiezen 
voor een vrijstaande constructie zoals een prieel: 
een houten of aluminium overkapping die je 
helemaal naar eigen wens kan invullen. Met of 
zonder wanden, puntdak of plat dak, de keuze is 
volledig aan jou. 

Wil je je overkapping laten opgaan in de tuin, 
dan is een pergola misschien wel wat voor jou. 
Dit is een houten geraamte dat voorzien is van 
dwarsbalken waar je je planten overheen kunt 
laten groeien. De ideale terrasoverkapping voor 
wie groene vingers heeft. 

1

1 Marset Soho 38 IP44 LED Zand € 594,10. 2 Philips Hue Impress collection vanaf € 109,96. 3 Flos Belvedere Spot Wall Antraciet 
wandlamp € 381,16. 4 Absinthe Kuni L Wit € 119,99. Absinthe Kuni F Wit / hout € 119,99 . 

https://www.dmlights.be/marset_soho_38_ip44_led_wit~0STON?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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HOE VERLICHT IK MIJN 
TERRASOVERKAPPING?
Ook op warme zomeravonden wil je natuurlijk 
nog kunnen genieten van je overdekt tuinterras. 
Je terrasoverkapping voorzien van verlichting is 
bijgevolg geen overbodige luxe. Voor welk type 
verlichting je het best kiest, hangt af van het effect 
dat je wilt bereiken en van de mogelijkheden van 
de overkapping. 

Wil je ’s avonds gezellig met vrienden in de tuin 
zitten? Met behulp van richtbare wandlampen 
licht je je loungehoek eenvoudig uit, om zo 
voldoende zichtbaarheid te creëren. Of je kiest 
voor wandlampen die naar beneden schijnen voor 
een subtiele, minder felle lichtval.

Je eettafel kan je dan weer in de verf zetten met 
een mooie hanglamp. 

Zijn er geen lichtpunten voorzien onder je 
overkapping en ben je op zoek naar een 
snelle en eenvoudige oplossing voor je 
verlichtingsprobleem? Dan kan je opteren voor 
een oplaadbare tafellamp of een lantaarntje 
zoals de Absinthe Kuni. Handig in gebruik en een 
gezellige sfeer gegarandeerd!

Ben je van plan om niet alleen een overkapping 
te plaatsen, maar ook je tuin (her)aan te leggen? 
Denk dan zeker eens na over een professioneel 
tuinlichtplan.  
Surf naar https://www.dmlights.com/tuinlichtplan 
voor meer informatie of om een afspraak te 
maken met één van onze lichtexperts. 
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HAY ROPE TRICK

Deze speelse staanlamp is het zonnetje in huis. Het 
knalgele touw trekt de aandacht naar zich toe en 
vrolijkt de ruimte op. Met Hay Rope Trick haal je een 
veelzijdige lamp naar je interieur: je kan de positie 
van de lampenkap namelijk zelf bepalen dankzij 
een handig kliksysteem. Gebruik hem als leeslamp, 
of richt de Rope naar boven en creëer een gezellig 
sfeerlicht. 

Hay Rope Trick Geel € 499

LOUIS POULSEN CIRQUE

Cirque is een kleurrijke hanglamp die 
werd geïnspireerd op een bekend 
pretpark in Kopenhagen. Het design 
van dit lampje doet ons wat denken aan 
rondzwevende luchtballonnen. Cirque 
is de perfecte lamp voor boven de 
eettafel, aangezien hij zijn licht direct 
naar beneden richt. Maar ook boven 
het keukeneiland of in de woonkamer 
is hij bijzonder mooi. Nog snel even 
kiezen of je de kleine, middelgrote of 
grote variant wenst, en voor je het weet 
is hij de jouwe.

Louis Poulsen Cirque collectie vanaf  
€ 167,25

Haal de zomer in huis
Wij selecteerden de leukste verlichting waarmee je jouw interieur in een handomdraai 
summerproof maakt. Haal snel een vleugje zomer in huis met deze 5 mooie lampen. 

https://www.dmlights.be/hay_rope_trick_vloerlamp_geel~13H35?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_cirque_o380_rood~0TVAU?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/hay_rope_trick_vloerlamp_geel~13H35?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_cirque_o380_rood~0TVAU?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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MARSET CONCENTRIC

Stel je even voor: warme zonnestralen die op 
een zomerse middag naar binnen schijnen 
door de ramen en zorgen voor prachtige 
reflecties. Mooi tafereel, toch? Met Concentric 
van Marset kan je dit effect nabootsen, ook 
wanneer de zon niet schijnt. De wandlamp 
bestaat uit een aantal metalen platen die 
aan de achterkant voorzien zijn van gekleurd 
vinyl. Deze kleuren worden door het licht 
gereflecteerd en zorgen, vooral ’s avonds, voor 
een prachtig schouwspel.

Marset Concentric collectie vanaf € 1391,45

SELETTI MONKEY

Op zoek naar een echte blikvanger? We zijn er 
zeker van dat deze exotische lamp de show zal 
stelen in huis. Dit ondeugende aapje tovert je 
interieur als het ware om tot een jungle waarin jij 
op safari bent. De Monkey-collectie van Seletti 
is trouwens vrij uitgebreid, met verschillende 
aapjes die elk een andere pose aannemen. 

Seletti Monkey collectie vanaf € 230,00

HAY TURN ON

Ook deze Hay Turn On heeft een 
felgekleurd design. Het aluminium 
voetstuk in felgroen of -oranje ziet er 
bijzonder klassevol uit en voegt wat kleur 
toe aan je interieur.. De grootste troef 
van deze kleine tafellamp is dat hij overal 
past. Op de salontafel, op de vensterbank, 
naast je bed, in een modern of een 
klassiek interieur,… Hij voelt zich werkelijk 
overal thuis. 

Hay Turn On € 129,01

https://www.dmlights.be/hay_turn_on_tafellamp_oranje~13HB1?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/marset_concentric_m_corona~0STJ9?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/seletti_monkey_resinlamp_wit~17042?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/marset_concentric_m_corona~0STJ9?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/hay_turn_on_tafellamp_oranje~13HB1?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/seletti_monkey_resinlamp_wit~17042?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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7 tips voor het verlichten 
van een zwemvijver

Vorige zomer kon je in ons magazine al een artikel vinden over hoe je best een zwembad 
verlicht. Dit jaar geven we een beetje meer uitleg bij een populair alternatief, de zwemvijver. Het 
ecologische aspect van een zwemvijver spreekt in tijden van klimaatmarsen veel mensen aan. 

Steeds meer consumenten kiezen voor een vijver in plaats van een klassiek zwembad.

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 Parterre Zwart Tuinpaal € 119,95. 

1

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_parterre_zwart~0US70?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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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, welke 
zorgen 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.

1 Nordlux Spotlight LED Zwart Tuinspot op pin € 76,46. 2 Philips Hue Lily Outdoor Tuinspot Zwart € 130,00.

1

2

https://www.dmlights.be/nordlux_spotlight_led_zwart~0ZOST?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/philips_hue_lily_outdoor_tuinspot_zwart~13VF4?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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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.

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.

3 Uni-Bright Proled IP68 Serie 18x2W RGB Roestvrij staal onderwaterverlichting € 784,09. 4 Uni-Bright IP68 Spot Underwater RGB 
Grijs onderwaterverlichting € 595,33. 5 Philips MyGarden Riverside Antraciet tuinpaal € 109,24.

3

4

5

https://www.dmlights.be/philips_hue_lily_outdoor_tuinspot_zwart~13VF4?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_riverside_antraciet~0626M?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/uni_bright_proled_ip68_serie_12x2w_rgb_roestvrij_staal~05HZ0?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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Hanglampen voor buiten
Trek de gezelligheid van binnen door naar buiten. Met een prachtige hanglamp onder je overdekt 

terras geniet je ’s avonds van heerlijke zomeravonden. Dankzij de hoge IP-waarde zijn deze 
hanglampen bestand tegen wisselende weersomstandigheden, en geniet jij onbezorgd. 

1 Marset Santorini € 245,63. 2 SLV Photonia Antraciet € 177,03. 3 Il Fanale Galileo Sospensione Halo ijzer € 472,74. 4 Norlys Oslo 
Zwart € 146,78. 5 Kundalini Spillo Wit € 321,86. 6 Bover Garota hang bruin € 559,00. 7 Nautic Ilford Large Closed Top-C Donker 
brons € 1818,74. 8 Ares LaDina Zwart € 131,78. 9 Astro Calvi Pendant 215 Zwart textuur € 222,17.

4

7

21

5

8

3

6

9

https://www.dmlights.be/marset_santorini_mr_a654_003_mosterd~0ARU9?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/slv_photonia_dm_232065_antraciet~134PI?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/ares_ladina_ar_500005_zwart~088XZ?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/kundalini_spillo_ku_232135ipeu_wit~122E8?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/norlys_oslo_nl_240ablk_zwart~00SQW?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/bover_garota_hang_ivoorwit~1747J?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/astro_calvi_pendant_215_zwart_textuur~14ELS?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/il_fanale_galileo_sospensione_halo_ijzer~06EMN?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/nautic_ilford_large_closed_top_c_donker_brons~0AFQC?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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DEGANO
draagbare outdoor lamp

A-A++

Batterĳvoeding 5V DC - Systeemvermogen: 3,2W  
Materiaal: kunststof/metaal - Dimbaar: switch
Afm: Degano 18: ø15cm h:18,3cm      0.6kg
Afm: Degano 35: ø30,5cm h: 35,3cm      1.75kg

DEGANO 18
DEGANO 35

DEGANO 35

Big White 2019 pagina: 477

DRAAGBARE LED LAMP VOOR
INDOOR & OUTDOOR GEBRUIK

TRENDY DESIGN MET SFEERVOL 
DIMBAAR LICHT

VOLLEDIG OPGELADEN GAAT 
DE DEGANO TOT 10 UUR LANG MEE

SNEL OPLAADBAAR VIA USB
(kabel incl)

www.slv.be

https://www.dmlights.be/slv/degano?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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Tuinlichtplan op jouw maat
Geen tuin is compleet zonder de juiste verlichting. Tuinpaaltjes langs het tuinpad, een 

schijnwerper gericht op de boom en enkele leuke sfeerlampen op het terras zorgen voor een 
sfeervolle tuin. Onze lichtspecialisten maken voor jou met plezier een tuinlichtplan waardoor je 

tuin zal stralen.

EEN LICHTPLAN NAAR JOUW 
WENSEN

Zelf kiezen waar en welke tuinverlichting je nodig 
hebt is niet eenvoudig. Welke lichtsterkte heb ik 
nodig? Hoe zorg ik voor een sfeervol geheel? 
Hoe garandeer ik de veiligheid? Dit zijn vragen 
die best kunnen aangepast worden door een 
professional. Onze lichtspecialisten overlopen 
jouw wensen en zorgen voor een lichtplan op 
jouw maat gemaakt. 

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

• Lichtplan op maat van jouw tuin.

• Volledig naar jouw wensen en budget.

• We zorgen voor een sfeervol geheel.

• En denken ook aan de veiligheid.

• Vertrouw op 40 jaar ervaring in verlichting.

EEN PLAN IN TWEE AFSPRAKEN

Om een tuinlichtplan te maken die volledig aan 
jouw noden en wensen beantwoordt, hebben we 
twee afspraken nodig.

Afspraak 1: We overlopen alle wensen en 
mogelijkheden van de tuinverlichting. Ook het 
beschikbare budget wordt hier besproken. 

Afspraak 2: We bekijken het afgewerkte 
lichtplan, samen met de bijhorende offerte. 
Opmerkingen en suggesties kunnen dan 
uiteraard nog steeds besproken worden.

Om een volledig beeld te krijgen van je tuin 
hebben we zoveel mogelijk informatie nodig. 
Breng tijdens deze afspraken dan ook zeker de 
plannen van je tuinarchitect mee en voldoende 
foto’s van je tuin. Zo kan onze lichtspecialist met 
alle kenmerken van je tuin rekening houden.
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DE PRIJS: GRATIS!

Het laten maken van een tuinlichtplan is volledig 
gratis. Tenminste, als je voor minstens 60% 
van de offerte bij dmlights afneemt. Indien je 
voor minder bestelt bedraagt de prijs slechts 
€ 150. Hierin zitten twee afspraken, eventuele 
herzieningen en een volledig uitgewerkt, op maat 
gemaakt tuinlichtplan inbegrepen.

Geïnteresseerd? 

Neem snel een kijkje op dmlights.com/
tuinlichtplan en maak een afspraak bij één van 
onze verlichtingsspecialisten.
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Nog meer sfeer in je tuin met 
Philips Hue Outdoor

De ene zomeravond is de andere niet. De ene keer krijg je vrienden over de vloer voor een 
gezellige barbecue, de andere keer organiseer je een heus tuinfeest en tussendoor wil je gewoon 

heerlijk kunnen relaxen op je terras. En dit allemaal bij het perfecte sfeerlicht.

SPECIAAL LICHT VOOR SPECIALE 
GELEGENHEDEN
Met Philips Hue Outdoor is het perfecte licht voor 
al deze momenten binnen handbereik. Letterlijk. 
Met de Hue app op je smartphone verander jij 
het gezellige warm witte licht van je Hue Outdoor 
lampen in enkele ogenblikken in heuse party 
lights. Naar het einde van het feestje toe dim je de 
lichten en achteraf kies je voor een helder wit licht, 

zodat je geen enkel bekertje of bordje vergeet op 
te ruimen.

Het aanpassen van de lichtkleur is kinderspel 
met Philips Hue. Creëer kleurrijke scènes of 
dynamische effecten om een vleugje magie toe 
te voegen aan elke gelegenheid. Of synchroniseer 
je lampen met je muziek voor een echte summer 
party feeling.

https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/slimme-buitenverlichting?brand=philips-hue?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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VERLIES DE TIJD NIET UIT HET 
OOG
Als het gezellig wordt op het terras durven we wel 
eens de tijd uit het oog verliezen. Dan doet het pijn 
als de wekker je de volgende dag onverbiddelijk 
uit je bed zet. Dit kan je makkelijk voorkomen met 
de timerfunctie van de Philips Hue lampen. Laat 
je lampen zachtjes doven op een bepaald uur, 
zodat je weet dat het tijd is om naar binnen te 
gaan.

Nog geen zin om in bed te kruipen? Met de Hue 
app schakel je je lampen meteen terug aan. Als 
je een smart home systeem hebt (Amazon Alexa, 
Apple HomeKit of Google Assistant), hoef je 
zelfs de app niet te gebruiken. Je kan je lampen 
gewoon met je stem bedienen.

BEDIENEN ZONDER THUIS TE ZIJN
Een avondje uit en de lichten laten branden? Geen 
nood! Met de Philips Hue app kan je je lampen 
ook bedienen wanneer je niet thuis bent. Al wat 
je nodig hebt is een connectie met het internet.

Wanneer je op reis gaat kan je zelfs lichtroutines 
instellen, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Zo 
zorgen je Philips Hue Outdoor lampen niet enkel 
voor gezelligheid, maar ook voor veiligheid. 

Je kan je lichten ook laten bedienen door de 
Outdoor Sensor. De draadloze bewegingssensor 
werkt op batterijen, zodat je hem kan plaatsen 
waar je wil. Door je sensor te koppelen aan je 
bridge via de Philips Hue app kan je zelfs kiezen 
welke lichten er moeten aangaan wanneer iemand 
het oog van de sensor passeert.

Slimme bediening 
thuis en op pad

Welkom thuis

Stembediening

Koel en warm licht

Stel timers in

16 miljoen kleuren

Eenvoudig te dimmen

Synchroniseer met jouw 
muziek

https://www.dmlights.be/slimme-verlichting/slimme-buitenverlichting?brand=philips-hue?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/philips_hue_sensors_outdoor_sensor_zwart~16Q17?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
https://www.dmlights.be/philips_hue/econic?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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http://www.dmlights.com/philips-hue-outdoor?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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Achter de schermen
Wat er achter de muren van een bedrijf gebeurt blijft meestal een groot raadsel.  

Wie zijn de werknemers? Wat leeft er op de werkvloer?  
In deze rubriek geven we jou een unieke blik achter de schermen bij dmlights.

WERKNEMER AAN HET 
WOORD: 
Deze editie: Kenny Dillen – Beheerder 
Artikelbestand

Hoi, ik ben Kenny. Sinds mei 2018 ben 
ik gestart als werknemer bij dmlights. Ik 
was op zoek naar een job met een leuke 
mix tussen administratief werk, IT en 
Photoshop. Zo kwam ik in het datateam bij 
dmlights terecht. Dit team zet alle producten 
volledig en correct online op onze webshop. 
Denk hierbij aan productomschrijvingen, 
afbeeldingen, handleidingen, technische 
fiches, enzovoort. Soms, wanneer er nog 
geen juiste afbeeldingen voor een bepaald 
product zijn, ga ik aan de slag met Photoshop. 
Dit zorgt voor een leuke afwisseling. Er komt 
heel wat verantwoordelijkheid bij deze functie 
kijken. Een klant wilt namelijk geen ronde gele 
lamp ontvangen als hij een vierkante zwarte 
bestelde. Een gefocust oog, enkele stappen 
vooruit denken en goed kunnen interpreteren 
maken van deze job een boeiende uitdaging. 
Bovendien is de sfeer onder de collega’s 
een unieke ervaring die ik op geen enkele 
werkvloer eerder ben tegengekomen. Er is 
nooit een saai moment te beleven 
met zoveel mensen die elk 
hun specifieke kennis, 
ervaring en karakter 
bezitten. Mijn job voelt niet 
aan als werken, maar als 
iets belangrijks dat verschil 
maakt en dat met 
toffe mensen.

WERKEN IN EEN WERELD VAN 
VERLICHTING

Als dmlights zijn we erg trots op onze werknemers. 
Stuk voor stuk werken ze aan één doel: onze 
klanten de juiste verlichting bezorgen. En ook jij 
kan deel uitmaken van dit fantastische team.

 9  Werk bij één van de grootste webshops van 
België.

 9  Kom in een gevarieerd en gemotiveerd team.

 9  Leer continu bij door interne en externe 
opleidingen.

 9  Beleef een fijne tijd met collega’s aan de 
kickertafel, aan het dartsbord of tijdens de 
leuke personeelsfeesten. 

Geïnteresseerd? Neem snel een kijkje op onze 
jobpagina www.dmlights.com/jobs voor de 
openstaande vacatures, of solliciteer spontaan. 
Wie weet ben jij dan onze volgende collega.

http://www.dmlights.com/jobs?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019
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dmlights

E-book
Buitenverlichting  

Surf naar www.dmlights.com/ebook-buiten , schrijf je in op de 
nieuwsbrief en ontvang ons e-book Buitenverlichting 

gratis in je mailbox.

Gratis

http://www.dmlights.com/ebook-buiten?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-zomer-2019

