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Pagina 3 Royal Botania Club KF CLB Teak staanlamp € 1385,46. Absinthe Gover T Zwart bureaulamp € 108,80. &tradition Milk 
NA1 Wit / Wit tafellamp € 152,63. Design House Stockholm Block Mini 1115 Transparant € 98,20.Cover Lightyears Mingus P1 wit pendellamp € 232,31. Pagina 2 Hay Rope Trick Geel staanlamp € 499,01.

https://www.dmlights.be/_tradition_milk_na1_wit___zwart~06DK8
https://www.dmlights.be/absinthe_gover_t_zwart~0QZDD
https://www.dmlights.be/royal_botania_club_kf_clb_teak~00MBW
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_block_mini_1115_transparant~0TUBR
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https://www.dmlights.be/flos?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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De 5 interieurtrends voor 
deze lente

Heerlijk, de lente. Het geluid van vrolijk fluitende vogeltjes, de geur van vers gemaaid gras, de 
eerste voorjaarswarmte, top! Dit is ook het ideale moment om je interieur helemaal op te frissen. 

Met de volgende 5 lentetrends moet dit zeker lukken.

Lentetrend 1
PASTELKLEUREN

Pastelkleuren zijn hipper dan ooit tevoren.  
Het is niet voor niets dat het rozige Heart Wood 
de kleur van 2018 is. Door het gebruik van 
pasteltinten geef je je interieur meteen een fris 
lentegevoel. Blauw, geel of grijs zijn perfect om 
te combineren met pastel. Het samenspel van 
deze kleuren zal zorgen voor een vrolijk interieur 
waar je meteen een gelukzalig gevoel bij krijgt. 
Pastel is ook prachtig te combineren met allerlei 
natuurlijke materialen, zoals kurk of hout.

Lentetrend 2
BLOEMMOTIEVEN

Doen bloemmotieven je ook denken aan het 
behangpapier van je grootmoeder? Wel, dit 
patroon is verre van oubollig. Integendeel, 
bloemenprints maken deze lente hun comeback. 
Haal grootmoeders behangpapier dus maar 
weer boven, leg kussens met een bloemmotief, 
een tafelkleed, of breng een bloemenlamp in je 
interieur. Een fleurige lente gegarandeerd.

Lentetrend 3
RETRO EN VINTAGE

Deze trend hangt een beetje samen met de 
vorige. Interieuraccessoires met een link naar 
de jaren 50, 60 en 70, spullen die een verhaal 
vertellen, zijn volledig trendy deze lente. 
Natuurlijke materialen krijgen hierbij de voorkeur, 
zoals hout, rotan of terracotta. Kruip eens op 
zolder bij je grootouders op zoek naar enkele 
unieke vintage artikelen, of gebruik een prachtige 
retrolamp uit ons assortiment.

Lentetrend 5
EXOTISCH

Flamingo’s en ananassen waren de trend van 
2017. Dit jaar mag deze hype alweer opgeborgen 
worden, want we gaan zowaar nog exotischer. 
Hang tropische vakantiefoto’s aan de muur, 
decoreer met felgekleurde accessoires en gebruik 
vrolijke, luxueuze stoffen en franjes. Zo krijg je 
het gevoel dat je tegelijk in Hawaï, Jamaica en 
de Caraïben bent. Het vakantiegevoel bij je thuis: 
klinkt goed, toch?

Lentetrend 4
WOORDEN

De bekende lichtboxen waar je zelf persoonlijke 
boodschappen op kan plaatsen zijn al even 
erg populair. Deze trend wordt nu verder 
doorgetrokken. In een handomdraai kan je 
inspirerende tekststickers tegen de muur kleven. 
Eenvoudiger, maar even goed, is om kussenslopen 
te gebruiken met een mooie leuze. Helemaal 
perfect wordt het als je zelfs boodschappen in je 
meubels of verlichting verwerkt.

Pagina 4 Anglepoise Original 1227 Giant Gesatineerd bloesem roze / grijs staanlamp € 3352,88. Muuto Mhy MU 03039 Roze 
pendellamp € 179,00. Marset Bicoca oplaadbaar Bleekroze & geel tafellamp € 171,28. Trio Flower Chroom pendellamp € 124,85. 
Kartell Bloom S2 Goud pendellamp € 302,61. Dark Heaps 2 versie 5 2x45W Opdruk 5 € 625,91. 

Pagina 5 Absinthe Tokke hout tafellamp € 43,46. Ingo Maurer Zettel z 5 Wit pendellamp € 690,93. Gubi Satellite L Geel pendellamp 
€ 869,00.

https://www.dmlights.be/anglepoise_original_1227_giant_vloerlamp_binnen_gesatineerd_bloesem_roze___grijs~0TC16
https://www.dmlights.be/dark_heaps_2_versie_5_2x45w___opdruk_5~08RIY
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_oplaadbaar_bleekroze~12KR3
https://www.dmlights.be/trio_flower_pendellamp_chroom~0B6MF
https://www.dmlights.be/muuto_mhy_mu_03039_roze~10CXV
https://www.dmlights.be/kartell/bloom
https://www.dmlights.be/absinthe/tokke
https://www.dmlights.be/gubi_satellite_l_geel~0TTWR
https://www.dmlights.be/ingo_maurer/zettel
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Absinthe verlichting is in het 
leven geroepen om dit tijdperk 

van eindeloze, persoonlijke 
mogelijkheden te omarmenPagina 6 Marset Ginger 20 M Eik tafellamp € 283,93. Louis Poulsen Cirque ø380 pendellamp vanaf € 254,21. Anglepoise Original 

1227 Mini Pikzwart bureaulamp € 211,86. Pagina 7  Absinthe Vitrum L Zwart wandlamp € 108,80. Absinthe Tuup SRC Trimless Wit 
inbouwplafondlamp € 97,91. 

https://www.dmlights.be/marset/ginger
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_cirque_o380_rood~0TVAU
https://www.dmlights.be/anglepoise_original_1227_mini_bureaulamp_pikzwart~0TBVS
https://www.dmlights.be/absinthe
https://www.dmlights.be/absinthe_vitrum_l_zwart~0CH2H
https://www.dmlights.be/absinthe_tuup_src_trimless_wit~10WO8
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Haal de natuur in huis
Drukke werkdagen, verkeersellende, overvolle agenda’s,… Even tot rust komen in je vertrouwde 

omgeving is voor velen welgekomen. Ook voor jou? Haal de natuur naar je interieur. Het brengt je 
de nodige rust en ademruimte. Verlichting geeft je tal van leuke opties.

MATERIAALKEUZE
Alles start met het kiezen van het juiste materiaal. 
Een interieur met natuurlijke grondstoffen geniet 
onze voorkeur. Materialen zoals hout, marmer, 
kurk of karton zijn ook nog eens dé trend van 
2018. Door het gebruik van deze grondstoffen zal 
je interieur een gezellige warmte uitstralen. 

BLOEMEN EN PLANTEN
Een boeketje bloemen frist steeds de hele ruimte 
op, vind je ook niet? Enkel jammer dat ze zo snel 
verwelken. Lampen met een duidelijke knipoog 
naar een fleurig boeketje of een mooie plant 
brengen je weer een stapje dichter bij de natuur, 
en je kan er veel langer van genieten.

DIEREN
Het dierenrijk is vaak een dankbare 
inspiratiebron voor ontwerpers. Ook in verlichting. 
Dierenlampen zijn namelijk in overvloed terug 
te vinden. Een lief vogeltje op zijn stokje, een 
levendige sprinkhaan of een lamp in koeienvel, 
het zijn maar enkele van de mogelijkheden.

Hout Marmer Kurk
Pagina 8 Moooi Perch Light Branch Wit / messing pendellamp € 3275,02. Pagina 9 Flos Taraxacum 88 S1 Sospensione Aluminium 
pendellamp € 2218,46. Design House Stockholm Block Mini 1115 Transparant tafellamp € 98,20. Slamp Cactus M Goud tafellamp 
€ 143,69. Graypants Scraplight Moon 10 Karton pendellamp € 154,29. Muuto Leaf MU 20345 Groen tafellamp € 199,00.

https://www.dmlights.be/moooi_perch_light_branch_wit___messing~110RC
https://www.dmlights.be/flos/taraxacum
https://www.dmlights.be/slamp_cactus_tafel_m_goud~0RRQD
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_block_mini_1115_transparant~0TUBR
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_moon_10_pendellamp_karton~05WS5
https://www.dmlights.be/muuto_leaf_mu_20355_groen~10CYC 
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Creatief met verlichting
Wil je graag een persoonlijke toets geven aan jouw verlichting, zodat je een unieke setting 

binnenshuis kan creëren? Dat kan! Je hebt enkel het juiste armatuur nodig en enkele zaken 
uit de dichtstbijzijnde hobbywinkel. Aan de slag!

DOE HET ZELF

Opmerking: 

In de Muuto rozet voor meerdere hanglampen 
kan je tot 14 Muuto E27 pendellampen hangen.

De Absinthe Kufaa is een goed alternatief 
voor dit armatuur. Hier zit geen lichtbron bij 
inbegrepen en kan je dus zelf kiezen. 
Fabrikanten zoals Segula zijn gespecialiseerd 
in lichtbronnen voor dit soort armaturen.

E27 KLEURMOGELIJKHEDEN:

WAT JE NODIG HEBT:

• Muuto rozet voor meerdere 
  pendellampen 
• Muuto E27, verkrijgbaar in 
  verschillende kleuren 
  (lichtbron inbegrepen) 
• schroefhaken 
• pluggen 
• boormachine 
• potlood 
 1. Voorbereiding is alles. Duid op het 

oppervlak de punten aan waar de pluggen 
en schroefhaken moeten komen. Deze 
schroefhaken zorgen voor de aftakking van 
je pendels. Hou daarom de lengte van de 
pendels in je gedachten. Probeer te variëren 
in je plaatsing. Asymmetrie creëert dynamiek 
in het lichtspel.

3. Laat de pendels vertrekken 
vanuit de rozet en hang ze rond 
de haakjes. Verspreid ze zoals 
je zelf wilt. Wissel af met kleuren 
voor een leuker effect. 

Vind je de pendels nog te lang? 
Leg een grote strik of knoop in 
het snoer om ze in te korten. Dit 
zorgt voor een leuk stijlelement.

2. Boor op de markeringen een gaatje in het 
plafond en steek er vervolgens een plug in. 
Draai de schroefhaak vast in deze plug. Je zou 
evenveel gaatjes als pendels die je wilt laten 
aftakken moeten hebben.

Tip: Boor eerst een paar gaatjes waar je zeker 
van bent en hang de pendel er al eens door. 
Zo kan je de rest van je markeringen nog 
aanpassen.

Pagina 10 Muuto E27 MU 05278 € 69,00. Pagina 11 Muuto E27 MU 83113 Wit € 14,90. Muuto E27 MU 05278 rood € 69,00. 
Segula Design Line LED Globe 125 Curved Spiral Plus Clear, E27, 8W € 36,05.

https://www.dmlights.be/muuto_e27_mu_05278_zwart~10M5L
https://www.dmlights.be/muuto_e27_mu_83113~10CWP
https://www.dmlights.be/muuto_e27_mu_05275_rood~10M5H
https://www.dmlights.be/muuto_e27_mu_05275_rood~10M5H
https://www.dmlights.be/segula_design_line_led_globe_125_curved_spiral_plus_clear__e27__8w~12Q27
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Nieuw bij dmlights
Het gamma van dmlights verandert voortdurend. Oudere collecties verdwijnen uit onze webshop 

en nieuwe komen in de plaats. Nu en dan komt er zelfs een volledig nieuw merk bij, zoals Hay. 
Begin dit jaar mochten we het trendy Deense merk verwelkomen en daar zijn we maar wat blij mee. 

We stellen je dan ook graag trots voor aan de nieuwste telg in de dmlights collectie.

ROPE TRICK
Het buitenbeentje van de familie is de Rope 
Trick van designer Stefan Diez. Op een versterkt 
touw is een kap bevestigd door middel van een 
kliksysteem. Dit kliksysteem laat het toe om de 
kap hoger of lager te zetten, waardoor je dus ook 
meer of minder licht hebt. Coole trick, toch?

LEUKE LAMPEN
Hoe leuk we de meubellijn van Hay ook vinden, 
bij dmlights gaat het ons natuurlijk om de 
verlichtingscollectie. Die valt onder de noemer 
“klein, maar fijn”. Hoewel ze uit slechts een 
twintigtal modellen bestaat, is er voor ieder wat 
wils. 

DE DRUM COLLECTIE
Zo is er de Drum collectie. Van tafellampen 
tot hanglampen, van Deens tot Afrikaans. Met 
kappen in verschillende vormen en motieven zijn 
de Drum lampen echte allemansvrienden. Of je 
nu op zoek bent naar een stijlvolle staanlamp of 
een kleurrijke pendel, in de Drum reeks vind je 
vast wel iets naar je smaak.

PC
Als er één model uit de Hay verlichtingscollectie 
het perfecte toonbeeld is van Scandinavisch 
design, dan is het wel deze bureaulamp. Hoewel 
geestelijke vader Pierre Charpin een Parijzenaar 
is, past deze PC perfect binnen de filosofie van 
eenvoud en functionaliteit. Een handig extraatje is 
wel dat de lamp zichzelf automatisch uitschakelt 
na zes uur. Tijd voor een pauze!

Pagina 12 Hay Drum Table Ace 122 tafellamp vanaf € 189,11. Hay Rope Trick Yellow staanlamp € 499,02. Pagina 13 Hay PC 
Table Lamp lichtgrijs tafellamp € 249,02.

https://www.dmlights.be/hay
https://www.dmlights.be/hay_pc_tafellamp_lichtgrijs~13HBD
https://www.dmlights.be/hay_rope_trick_vloerlamp_geel~13H35
https://www.dmlights.be/hay/drum?fpv=lpm1h
https://www.dmlights.be/hay/drum?fpv=lpm1h
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Lampen voor haar
Op zoek naar een lamp om je dochter, vrouw of moeder blij te maken?  

Frisse kleuren en een elegante stijl zijn de juiste ingrediënten.

Pagina 15 &tradition Milk NA1 Wit / Wit tafellamp € 152,63. Fontana Arte Blom table Rood tafellamp € 131,41. Foscarini Binic 
Tavolo Roze tafellamp € 140,08. Kartell Bourgie KA 907600 Wit / goud tafellamp € 366,02. Slamp Bach vloer XL E27 75W Goud 
staanlamp € 383,16. Marset Bicoca oplaadbaar Lichtblauw tafellamp € 171,28. Muuto Grain MU 21035 Wit pendellamp € 116,03. 
Moooi Bell lamp MO MOLBES10-X2A Goud / wit pendellamp € 1016,28. Louis Poulsen PH 5 mini Wit pendellamp € 605,75.

Lampen voor hem
Een mannelijke lamp oogt stoer en heeft een donker, robuust kantje.  

Niet te veel tierlantijntjes, maar straight to the point. 

Pagina 14 Gubi Pedrera PD2 Zwart staanlamp € 679,00. Artemide Nessino Wit tafellamp € 127,51. Tom Dixon Melt Koper tafellamp 
€ 577,29. Diesel with Foscarini Fork Bruin / grijs staanlamp € 1120,56. Flos Captain Flint FL F1530059 Geborsteld messing 
staanlamp € 1066,58. Absinthe Gover T Zwart bureaulamp € 108,80. Moooi Emperor S Zwart pendellamp € 1278,07. Design House 
Stockholm Work 1679 Goud pendellamp € 177,01. Wever & Ducre Box CEILING 1.0 PAR16 Zwart plafondlamp € 50,92.

https://www.dmlights.be/_tradition_milk_na1_wit___zwart~06DK8
https://www.dmlights.be/kartell_bourgie_ka_907600_wit___goud~04WC8
https://www.dmlights.be/moooi_bell_lamp_mo_molbes10_x2a_goud___wit~0W2MU
https://www.dmlights.be/fontana_arte_blom_table_rood~068I4
https://www.dmlights.be/muuto_grain_mu_21035_wit~10W0H
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_5_mini_klassiek_wit~12ZHP
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_oplaadbaar_lichtblauw~12KR1
https://www.dmlights.be/foscarini_binic_tavolo_roze~0CEVH
https://www.dmlights.be/slamp_bach_vloer_xl_e27_75w_goud~0RRP5
https://www.dmlights.be/absinthe_gover_t_zwart~0QZDD
https://www.dmlights.be/diesel_with_foscarini_fork_staanlamp_bruin___grijs~095NX
https://www.dmlights.be/moooi_emperor_s_zwart~04ZH1
https://www.dmlights.be/wever___ducre_box_ceiling_1_0_par16_zwart~0AWPF
https://www.dmlights.be/tom_dixon_melt_table__koper~0SICS
https://www.dmlights.be/flos_captain_flint_fl_f1530059_geborsteld_messing~0TLLZ
https://www.dmlights.be/gubi_pedrera_pd2_zwart~0TOY6
https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_work_1679_goud~0TUC9
https://www.dmlights.be/artemide_nessino_tafel_wit~0881H
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Tuinverlichting is de perfecte oplossing om 
onafgebroken te genieten van je tuin. Maar 
hoe pak je dit nu het beste aan? Met de 
volgende tuinlampen creëer je zelf een zomers 
paradijs in het groen.

TUINPADEN
Wanneer het donker is, is het knap lastig om te 
weten waar je juist moet lopen. Tuinpadverlichting 
verhelpt niet alleen dit probleem, het oogt ook 
nog eens prachtig. Enkele subtiele grondspots of 
mooie tuinpaaltjes zullen jou de juiste weg wijzen.

PLANTEN
Alle bloemen en planten in volle bloei, het blijft 
heerlijk om naar te kijken. Al eens gedacht om 
een tuinlampje te verstoppen in je bloemenperk? 
Hierdoor accentueer je de bloemenweelde des te 
meer. Een laag tuinpaaltje is hiervoor ideaal.

BOMEN
Heb je een boom in je tuin staan? Zet deze dan 
’s avonds letterlijk in de spotlight. Het effect dat je 
hiermee creëert is werkelijk wondermooi. Gebruik 
een spot op pin als de ideale schijnwerper.

GEVEL
Ook je woning of tuinhuis verlichten is een goed 
idee. Met een of meerdere wandlampen tegen 
de muur zorg je voor een gezellige sfeer. Ga 
voor een maximaal effect voor een wandlamp die 
zowel naar boven als naar beneden schijnt.

TERRAS
Het terras is de ideale plek voor fijne 
zomeravonden met je vrienden. Breng wat extra 
sfeer naar je tuintafel met een gezellige tafellamp. 
Er bestaan zelfs heroplaadbare en draagbare 
tafellampen die je eenvoudig terug mee naar 
binnen neemt.

Tuinverlichting
Het voorjaar is aangebroken. De perfecte periode om je tuin onder handen te nemen. Uren zwoeg 
je om je gras te verticuteren, onkruid te wieden en je plantjes bij te snoeien. Helaas is het donker 

voor je het weet, en zie je niets meer van je harde werk.

 
EXTRA TIPS

• Al eens gedacht om te werken met   
 lampen op zonne-energie? Geen kabels  
 nodig en goed voor het milieu.

• Wil je niet dat je buitenverlichting   
 continu brandt? Gebruik dan    
 tuinverlichting met bewegingssensors.

• Let bij buitenverlichting steeds op de  
 IP-waarde. De minimumwaarde is   
 afhankelijk van het gebruiksdoel. 

 

“ Tuinverlichting is de 
perfecte oplossing om 

onafgebroken te genieten van 
je tuin.”

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_nightingale_roestvrij_staal~0ST5J
https://www.dmlights.be/slv_nautilus_spike_xl_zwart~0925D
https://www.dmlights.be/deltalight_vision_s_out_led_ww_aluminiumgrijs~08XZR
https://www.dmlights.be/deltalight_kix_s_pin__aluminiumgrijs~0BPER


18 19dmlights dmlights

Pagina 16 Deltalight Vision OUT LED WW Aluminiumgrijs wandlamp € 362,44. Deltalight Kix S PIN Alu grijs spot op pin € 137,91. 
Pagina 17 Philips MyGarden Nightingale Roestvrij staal wandlamp € 42,89. SLV Nautilus Spike XL Zwart spot op pin € 33,81. 
Pagina 18 Philips MyGarden Buzzard Zwart wandlamp € 32,95. Royal Botania Lighthouse 40 Antiek messing/teak tuinpaal 
€387,21. Royal Botania Beamy wandlamp Antiek messing wandlamp € 163,36. Royal Botania Dome gate Zwart tafellamp € 786,51. 
Philips MyGarden Capricorn Antraciet tuinpaal € 62,40. Ares LaMegaDina AR 500010 rood staanlamp € 292,96. Philips MyGarden 
Nightingale Roestvrij staal wandlamp € 42,89. Nautic Country NA 800.30.195 Koper / donker brons tuinpaal € 579,36. Pagina 19 Lightyears Mingus P1 Bleek mosgroen pendellamp € 232,30. 

Onze experts bij dmlights staan 
steeds klaar om lichtstudies en 

lichtplannen op te stellen. Aarzel 
niet om ze te contacteren.

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_buzzard_zwart~0ST9H
https://www.dmlights.be/royal_botania_beamy_wandlamp_zink~01NHK
https://www.dmlights.be/ares_lamegadina_ar_500007_wit~088Y1
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_capricorn_antraciet~0STB3
https://www.dmlights.be/royal_botania_lighthouse_40_antiek_messing___teak~00MCM
https://www.dmlights.be/philips_mygarden_nightingale_roestvrij_staal~0ST5J
https://www.dmlights.be/royal_botania_dome_gate_tafellamp_zwart~06440
https://www.dmlights.be/nautic_country_na_800_30_195_koper___donker_brons~0AFOW
https://www.dmlights.be/lightyears_mingus_p1_bleek_mosgroen~0AYRN
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Deze 
verlichtings-
fouten maak  
je beter niet
Veel te vaak wordt er bij de bouw van een 
woning te laat of niet voldoende nagedacht over 
verlichting. Met de nodige gevolgen van dien…  
Wil je deze fouten zelf niet maken?  
Lees dan snel verder.

Fout 1
NIET OF LAATTIJDIG NADENKEN 
OVER VERLICHTING
Bij het ontwerp en de inrichting van een huis 
komen er veel zaken kijken. Verlichting is dikwijls 
één van de laatste zaken waaraan gedacht wordt. 
Ten onrechte. Ze bepaalt net de volledige sfeer 
van je interieur. Ga voor elke ruimte na waar je 
licht nodig hebt. Het zal je achteraf veel frustraties 
besparen. Geen idee hoe eraan te beginnen? We 
maken graag samen met jou een lichtplan voor je 
op.

Fout 2
ZONLICHT VERGETEN
Natuurlijk licht wordt regelmatig over het hoofd 
gezien. Verberg de zon niet met een zwaar gordijn 
of een groot meubelstuk, maar laat haar binnen. 
Daglicht laat de ruimte veel groter lijken. Bovendien 
beïnvloedt de zon ons humeur gunstig en regelt ze 
ons biologisch ritme. Enkel voordelen dus.

Fout 3
VERKEERD LICHT
Een ruimte over- of onderbelichten of een 
verkeerde lichtkleur kiezen, het zijn missers die je 
beter kan vermijden. Vergelijk de lichthoeveelheid 

steeds aan de hand van lumen en niet aan de 
hand van de hoeveelheid watt.  
Mix geen verschillende lichttemperaturen met 
elkaar. Gebruik in je woning voornamelijk warm 
licht (± 2700 Kelvin) om een gezellige sfeer te 
creëren. Koel wit licht (3000 – 5000 Kelvin) wordt 
eerder gebruikt in kantoorruimtes. 

Fout 4
WAAR IS DE LICHTSCHAKELAAR?
Denk op voorhand goed na waar je 
lichtschakelaars plaatst. In het donker op 
zoek moeten gaan naar de lichtknop is enorm 
onhandig, en kan tot ongelukken leiden. Plaats 
daarom je schakelaars vlakbij in- en uitgangen 
van ruimtes, en hou rekening met de draairichting 
van de deur.

Fout 5
DIMMEN OF NIET?
Voor de ene gelegenheid heb je meer licht nodig 
dan voor de andere. Voorzie daarom op de juiste 
plekken lampen die je kan dimmen. Gedimd licht 
raden we zeker aan in de woonkamer, eetkamer 
en slaapkamer. Denk meteen goed na over 
dimbare lampen: het bepaalt de bedrading die je 
nodig hebt. 

Natuurlijk licht wordt regelmatig 
over het hoofd gezien. Verberg de 
zon niet met een zwaar gordijn 
of een groot meubelstuk, maar 
laat haar binnen. Daglicht laat 
de ruimte veel groter lijken.

Pagina 21 Louis Poulsen PH 3/2 Pendant Chroom pendellamp € 640,60.

https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_3_2_pendant_chroom~05PT5
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2200K  CRI +90  0-100% Dimmable    300-350Lm

NEW ART LINE BULBS
BY SEGULA

van 

€ 22 - €94

HIKARI R67611100
Acryl met kristaleffect
LED switchDimmer
Ø  74cm ↕ 12cm 
46W 4600 lm 4000 K 

€ 99

PUTZ
R62601301 €19.95
Ø  40cm ↕ 12cm 
18W 1600 lm 3000 K 
R62601201 
Ø  28cm ↕ 9cm 
12W 1100 lm 4000 K

€14.95

€ 39.95

ALCOR R62571287
incl. Bewegingssensor
Ø  32cm ↕ 9cm 12W 
1100 lm 3000 K 

€ 29.95

AVIOR R62591101
incl. Bewegingssensor
Ø  31cm ↕ 
8,5cm incl. E27 
5W 470 lm 3000 
K 

ZEUS & CENTO
Wit en nickel mat – rond en vierkant
Ø  12cm - 40cm 
5W - 16,5W 700 
lm - 2100 lm 
3000 K 

€ 125

SNAKE 226812031
LED switchDimmer
↔ 115 x 32,5cm
20W 1850 lm 3000 K

ANTONY
R80041078 €17.95
R80042078 €33.50
R80043078 €47.95
R80044078 €65.50
incl. GU10 LED 3W
280 lm 3000 K

€ 169

TOKYO R628915001
Ø  60cm, ↕ 6,5cm
45W 4000 lm 3000 - 5500 K 

€ 17.95
vanaf 

Ø 74cm 

https://www.dmlights.be/segula/art_line?fpv=lpm1h
https://www.dmlights.be/segula
https://www.dmlights.be/trio
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6 heerlijke hanglampen 
voor het keukeneiland

Keukeneilanden zijn tegenwoordig in allerlei vormen en formaten terug te vinden.  
Ook de functie varieert al eens, van een vervanger voor de eettafel tot een echt kookeiland.  

De juiste hanglamp boven je keukeneiland maakt het totaalplaatje helemaal af.

3. NORDLUX RAY
In tegenstelling tot de Metronome is de Ray 
hanglamp een pak kleiner van formaat. Maar wees 
gerust, hij zal je keukeneiland op prachtige wijze 
verlichten. Het zonnestraaltje in huis.

1. MUUTO AMBIT
Slechts 1 lamp is meestal niet voldoende om je 
volledige keukeneiland te verlichten. Met deze 
Ambit Rail van Muuto krijg je er 3 in 1. Deze 
Scandinavische knapperd is beschikbaar in zwart, 
grijs en wit.

2. DELTALIGHT METRONOME
Wil je het iets grootser aanpakken? De Metronome 
is de perfecte hanglamp voor grotere ruimtes. De 
vele aluminium stroken maken van dit ontwerp een 
uniek design.

4. MARSET GINGER
Terug naar de art deco-stijl van bijna 100 jaar 
geleden. De Ginger brengt met zijn houten 
lampenkap een prachtige retro-uitstraling naar je 
keuken. Verlichting op grootmoeders wijze.

5. WEVER & DUCRÉ CORK
Een wat gedurfdere keuze is deze flessenlamp 
van Wever & Ducré. De fles van de Cork is 
bovendien makkelijk te vervangen. Zou het niet 
leuk zijn om die ene speciale champagnefles in de 
kijker te zetten?

6. LOUIS POULSEN DOO-WOP
De naam “Doo-Wop” klinkt niet alleen leuk, we 
worden ook heel erg blij van het design. Deze 
hanglamp brengt een luxueuze uitstraling boven je 
keukeneiland. Een topper als je het ons vraagt.Pagina 24 Muuto Ambit MU 15221 Zwart pendellamp € 695,00. 

https://www.dmlights.be/muuto_ambit_mu_15221_zwart~10M6F
https://www.dmlights.be/deltalight_metronome_suspension_zwart~08Y5N
https://www.dmlights.be/nordlux_ray_suspension_2_zwart~0ZOQL
https://www.dmlights.be/muuto_ambit_mu_15221_zwart~10M6F
https://www.dmlights.be/marset_ginger_32_dim_eik~0AYGH
https://www.dmlights.be/wever___ducre_cork_1_0_led_wit~0AWRY
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_doo_wop_lo_5741093465_messing~06B86
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Pagina 25 Muuto Ambit MU 15221 Zwart pendellamp € 695,00. Nordlux Ray Suspension 2 Zwart pendellamp € 48,85. Deltalight 
Metronome Suspension Wit pendellamp € 649,00. Louis Poulsen Doo-Wop LO 5741093465 Messing pendellamp €615,18. Wever 
& Ducre Cork 1.0 LED Zwart pendellamp € 115,14. Marset Ginger 32 DIM Eik pendellamp € 451,83. Pagina 26 Nordlux Ray 
Suspension 2 Zwart pendellamp € 48,85. Louis Poulsen Doo-Wop LO 5741093465 Messing pendellamp €615,18. Wever & Ducre 
Cork 1.0 LED Zwart pendellamp € 115,14. Marset Ginger 32 DIM Eik pendellamp € 451,83. Deltalight Metronome Suspension Wit 
pendellamp € 649,00. 

Extravagante lampen
Geen alledaagse verlichting op deze pagina. Nee, we gaan even volledig van het traditionele padje. 

Deze flamboyante lampen vallen zonder twijfel op in je interieur.

Pagina 27 Catellani & Smith PK LED 40 2x1W LED 6500K Wit wandlamp € 573,47. Foscarini Orbital Terra Veelkleurig staanlamp 
€ 994,98. Flos Guns Bedside Gun Goud tafellamp € 1092,59. Slamp Lillibet E14 40W Wit hanglamp € 258,64. Kundalini Mandala 
Rashid S Veelkleurig wandlamp € 402,33. Moooi Clusterlamp MO MOLCL5 Wit pendellamp € 307,76. LZF MiniMikado S Kers  
€ 942,58. Artemide Lotek LED Veelkleurig bureaulamp € 181,05. Terzani Anastacha pendellamp € 1519,17.

https://www.dmlights.be/deltalight_metronome_suspension_zwart~08Y5N
https://www.dmlights.be/nordlux_ray_suspension_2_zwart~0ZOQL
https://www.dmlights.be/wever___ducre_cork_1_0_led_wit~0AWRY
https://www.dmlights.be/marset_ginger_32_dim_eik~0AYGH
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_doo_wop_lo_5741093465_messing~06B86
https://www.dmlights.be/catellani___smith_pk_led_wand_40_2x1w_led_6500k__wit~08NB1
https://www.dmlights.be/foscarini_orbital_terra_veelkleurig~00J39
https://www.dmlights.be/artemide_lotek_lotek_led_veelkleurig~088SQ
https://www.dmlights.be/kundalini_mandala_rashid_s_veelkleurig~122J4
https://www.dmlights.be/slamp_lillibet_e14_40w_wit~0RS27
https://www.dmlights.be/moooi_clusterlamp_mo_molcl5_wit~00SKH
https://www.dmlights.be/terzani_anastacha_pendel~012KP
https://www.dmlights.be/flos_guns_bedside_gun_goud~00IN4
https://www.dmlights.be/lzf_minimikado_s_kers~0AGPM
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Pagina 28 Philips Disney SoftPal Elsa (Frozen) draagbare lamp Blauw € 18,85. Pagina 29 Kartell FL/Y Kids KA 9853JJ Luchtballon 
pendellamp € 261,02. Kartell FL/Y Kids KA 9853QQ Tekening pendellamp € 261,02. Kartell FL/Y Kids KA 9853XX Dinosaurus 
pendellamp € 261,02.

VEILIGHEID
De veiligheid van je kind heeft de hoogste prioriteit. 
Een ongeluk schuilt immers dikwijls in een klein 
hoekje. Kijk eens na of de kinderkamer en de rest 
van de woning volledig kindvriendelijk is. Zo mag je 
kleine deugniet uiteraard niet in aanraking komen 
met elektriciteit. Dek daarom 
stopcontacten op kruiphoogte 
af met speciale afdekplaatjes 
en verberg stekkerblokken.

Kasten zijn erg praktisch, 
maar kunnen ook gevaarlijk 
zijn. Zorg ervoor dat je 
kind de kast niet kan doen 
omkantelen. Ook lades met 
gevaarlijke producten kan je 
maar beter beveiligen. Kan je kind makkelijk het 
raam openen? Beveilig dan het raam met een 
speciale vergrendeling zodat er geen ongelukken 
gebeuren.

INRICHTING
Een kind heeft een hoop fantasie. Speel hierop 
in door in de kinderkamer te werken met vrolijke 
accessoires. Geef de muren een levendige 
kleur. Een likje verf of leuk behangpapier doet 

wonderen. Of experimenteer eens met speelse 
muurstickers. Het kan alleen maar de creativiteit 
van je kind ten goede komen.

Het bed neemt een grote plaats van de kamer 
in beslag. Ga ook hier voor een speelse touch, 
zodat je kind met plezier gaat slapen. Werk de 

slaapkamer af met enkele 
vrolijke accessoires zoals een 
leuk lampje, en je kind zal zich 
de koning te rijk voelen.

KINDERLAMPEN
De verlichting mag je volledig 
in lijn met de rest van de 
kinderkamer houden: vrolijk, 
speels en kleurrijk. Zo biedt 

Philips de collecties Philips Disney en Philips 
MyKidsroom aan met figuren als Mickey Mouse 
of Winnie de Poeh in de hoofdrol. Je zal moeilijk 
een glimlach kunnen onderdrukken bij het 
zien van zoveel levendige kinderlampen. Ook 
andere merken bieden leuke lampen aan voor 
de kinderkamer. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
de Dark Babala of Kartell FL/Y Kids. Plezier 
gegarandeerd.

 Veiligheidstip: Gebruik 
in alle armaturen binnen 

handbereik led. deze 
lichtbron wordt minder 

warm dan halogeen. 

“ Philips biedt de collecties Philips Disney 
en Philips MyKidsroom aan met figuren 

als Mickey Mouse of Winnie de Poeh in de 
hoofdrol.” 

 

Alles voor een speelse en 
veilige kinderkamer

Een baby op komst of heb je al een kleine spruit rondlopen? Dan zal je ongetwijfeld alles in het 
werk stellen om de kinderkamer om te toveren in een vrolijk kinderparadijs. We geven je de nodige 

tips en inspiratie zodat je kind opgroeit in de kinderkamer van zijn of haar dromen.

https://www.dmlights.be/kartell_fl_y_kids_ka_9853jj_luchtballon~11FUO
https://www.dmlights.be/kartell_fl_y_kids_ka_9853qq_tekening~11FUA
https://www.dmlights.be/kartell_fl_y_kids_ka_9853xx_dinosaurus~11FWE
https://www.dmlights.be/philips_disney_softpal_elsa__frozen__draagbare_lamp_blauw~0SUAA


30 31dmlights dmlights

Vrolijke kleuraccenten
Met de donkere dagen achter de rug mag er gerust weer wat kleur in huis komen.  

Tijd dus om je kussenslopen te veranderen, voorjaarsbloemen te kopen  
en op jacht te gaan naar nieuwe woonaccessoires.

CHERRY TOMATO
Het hevige rood van kerstomaatjes zal sowieso 
voor leven in je interieur zorgen. Trek deze kleur 
vooral niet door in je hele huis, maar ga voor 
een knallend accent!

Onze suggestie: Muuto Unfold LITTLE BOY BLUE
Je weet wel, het zachte blauw dat je gebruikt 
voor de kamer van je kleine mannetje. Een erg 
rustige kleur, die voor een aangename sfeer 
zorgt in elke kamer.

Onze suggestie: SLV Phelia

MEADOWLARK
Deze gele kleur is afgeleid van de borstkleur 
van een vogeltje. Een echte vrolijke noot in huis 
en de ideale compagnon van Emperador bruin, 
Lime Punch of Blooming Dahlia.

Onze suggestie: Lightyears Radon 

Wil je helemaal mee zijn met de nieuwste trends en kleuren, dan kan je je laten inspireren door de 
modekleuren die het Pantone Color Institute heeft opgesteld voor de lente/zomer van 2018. We  
geven je een woordje uitleg bij al deze kleurtjes en doen er meteen enkele leuke suggesties qua 
verlichting bovenop!

ULTRA VIOLET
Paars is misschien niet direct een kleur die je 
associeert met lente en/of zomer, maar samen 
met Pink Lavender (p 33) wordt het wel een 
zomerse combo.

Onze suggestie: Louis Poulsen Panthella 
Mini 

Pagina 30 Marset Bicoca oplaadbaar tafellamp € 171,26. 
Pagina 31 Muuto Unfold MU 09009 Rood pendellamp € 169,00. 
SLV Phelia Blauw staanlamp € 196,64. Lightyears Radon LY 
63704702 Mat geel wandlamp € 236,84. Louis Poulsen Panthella 
Mini Violet tafellamp € 396,57.

https://www.dmlights.be/marset/bicoca?fpv=lpm1h
https://www.dmlights.be/muuto_unfold_mu_09009_rood~10CWY
https://www.dmlights.be/lightyears_radon_ly_63704702_mat_geel~1224C
https://www.dmlights.be/slv_phelia_vloerlamp_blauw~0UBIG
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_panthella_mini_violet~0U4EG
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LIME PUNCH
De zon spat er gewoon af bij deze frisse 
cocktailkleur. Het is de ideale opkikker voor 
Emperador, maar kan ook verrassen met 
Meadowlark of Chili Oil.

Onze suggestie: Flos Wan wall/Soffitto 
EMPERADOR
Koffie met een vleugje melk of melkchocolade, 
zo kan je deze kleur het beste omschrijven. 
Niet meteen de meest frisse tint op zich, 
maar ze combineert heel mooi met lichtere 
zomerkleuren.

Onze suggestie: Kundalini Evita

ARCADIA
Dit heldere groen heeft zijn naam te danken aan 
een prachtige streek in het oude Griekenland. 
Deze kleur brengt frisheid in je interieur en gaat 
fantastisch samen met Little Boy Blue.

Onze suggestie: Vibia Mayfair  

SPRING CROCUS
Zoals je in de vorige editie van dit magazine al 
kon lezen is 2018 het jaar waarin je interieur 
roze kleurt. Daarom nog een andere variant, 
Spring Crocus. Fel roze, perfect als accentkleur.

Onze suggestie: Kartell Bourgie

CHILI OIL
What’s in a name? Diep donker rood van vurige 
pepers. Minder flitsend dan Cherry Tomato, 
maar wel veruit de warmste kleur uit dit palet.

Onze suggestie: Fontana Arte Pangen

ALMOST MAUVE
Een hele zachte tint roze, eigenlijk eerder 
oud roze. Een neutrale toon die makkelijk te 
combineren valt met andere klassieke kleuren.

Onze suggestie: Design for the People Grace

BLOOMING DAHLIA
Het zachte poederroze van een dahlia in volle 
bloei, veel zomerser dan dit wordt het niet. 
Zet er het knallende geel van Meadowlark 
naast voor een spetterend effect of ga voor 
een combo met Emperador voor rustgevende 
warmte.

Onze suggestie: LZF Escape Large 

PINK LAVENDER
Niet roze, niet paars, maar lavendel. Zoals 
gezegd mooi met Ultra Violet, maar ook met 
blauw of bruin.

Onze suggestie: Kartell Bloom Lavendel

“ Met de donkere dagen achter 
de rug mag er gerust terug wat 

kleur in huis komen.”
Pagina 32 Flos Wan Parete/Soffitto Groen wand- of plafondlamp 
€ 119,68. LZF Escape SG Large Roze pendellamp € 632,22. 
Kartell Bourgie KA 9072X2 Fuchsia € 438,02. Fontana Arte 
Pangen Sospensione Rood pendellamp € 609,86.

Pagina 33 Kartell Bloom CW2 Lavendel wandlamp € 235,02. 
Kundalini Evita LED Beige wandlamp € 333,36. Vibia Mayfair 
5500 Glanzend zwart nikkel / groen tafellamp € 546,01. Design 
for the People Grace 32 Roze pendellamp € 145,15.

https://www.dmlights.be/flos_wan_parete_soffitto_groen~00J0E
https://www.dmlights.be/kundalini_evita_led_beige~0C881
https://www.dmlights.be/vibia_mayfair_5500_glanzend_zwart_nikkel___groen~12U5T
https://www.dmlights.be/kartell_bourgie_ka_9072x2_fuchsia~064BU
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_rood~05KWS
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_grace_25_roze~0ZPGJ
https://www.dmlights.be/lzf_escape_sg_large_roze~11DB1
https://www.dmlights.be/kartell_bloom_cw2_lavendel~064BN
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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.

Vul in en maak kans op...
een Marset Bicoca! Los de woordzoeker op en mail je antwoord  

naar magazine@dmlights.com voor 30 juni 2018. Succes! 

ENKELE NIEUWE GEZICHTEN
We mochten de afgelopen maanden enkele 
nieuwe collega’s welkom heten bij dmlights. 
Vol enthousiasme versterken ze ondertussen 
ons team. Zo werd de klantendienst aanzienlijk 
uitgebreid met Schaheda, Delphine en Bart 
om jouw telefoons, e-mails en chatberichten te 
beantwoorden. Ook Rob werkt sinds kort voor 
dmlights. Hij zorgt er samen met de rest van het 
datateam voor dat alle producten pico bello op 
onze website verschijnen.

We wensen hen heel veel succes toe!

G F L O S Z P M A L N E K U E K O S
R V L S I N T E R I E U R N E R V L
O N G I S E D A T R E M A K N O O W
N L N N I G E Z E L L I G S O O D R
D L I A I T D I M B A A R R S N M O
S A T C L T E S I S T I J L T L L S
P R H H H I H T D K L A H B O U I N
O M C T I T A C E Y A U T O P C G E
T A I L M E S R I R C C X H S H H S
E T L A E E M C S L A I N E W T T S
T U R M T U S K H T R E N M U E S G
H U E P L R R S N A M E N I O R R N
K R V J L I E O I U K E V A B L E I
C I R E E E C N L N M E R N N E P G
R V E B C P N P D U G H L G I D O E
A O E M O L O T L S C P I A B U K W
T L F T N I V L E K T E S R A M T E
S T S C A N D I N A V I S C H R T B
Armatuur
Artemide
Bewegingssensor
Binic
Bohemian
Design
Dimbaar
dmlights
Doos
Euroluce
Flos
Gezellig

Grondspot
Hue
Inbouwspots
Interieur
IP
Kelvin
Keukenlamp
Koper
Kroonluchter
Led
Lente
Lichtschakelaar

Lumen
Lux
Marset
Mei
Messing
Nachtlampje
Plumen
Rail
RGB
Scandinavisch
Sfeerverlichting
Sky

SLV
Starck
Stijl
Stopcontact
Teti
Tolomeo
Trends
Tuinverlichting
Volt
Voorjaarskriebels
Woonkamer

DE OPLOSSING:

WERKNEMER AAN HET WOORD
Deze editie: Tomas Geudens – International 
sales department.

In 2010 begon ik als lid van de shipping 
department bij dmlights. Via deze weg groeide ik 
door naar de salesafdeling.

Mijn job bestaat voornamelijk uit het assisteren 
en verder helpen van onze klanten. Dit gaat 
van technische ondersteuning verlenen tot het 
maken, opvolgen en verwerken van offertes 
en bestellingen. Ik kom dagelijks in contact 
met klanten van over de hele wereld. Deze 
afwisseling van klanten maakt mijn job zo 
interessant.

De wereld van verlichting is gebaseerd op 
technische ontwikkeling en design. Hierdoor 
moeten wij er voor zorgen dat we mee zijn met 
de nieuwste innovaties. Zo kunnen we geregeld 
opleidingen volgen vanuit de fabrikanten zelf, 
zodat we steeds op de hoogte blijven van alle 
nieuwtjes. Samen met een uitgebreid 
team van gezellige collega’s streven 
wij ernaar onze klantenservice zo 
optimaal mogelijk te houden.

Elke dag is anders en er zijn zelden 
saaie momenten bij dmlights. 
Daarom kom ik elke dag 
met een glimlach werken.

Elke dag groeit dmlights een beetje meer. Dat zorgt ervoor dat we continu op zoek zijn naar nieuwe 
werknemers. Klantenadviseurs met kennis van elektriciteit, excel experts, marketeers, magazijniers, 
aankoopverantwoordelijken, allen dragen ze hun steentje bij aan het succes van dmlights. In ons kantoor te 
Heist-op-den-Berg heerst er op elk moment een leuke en informele sfeer.

Zie jij het zitten om te werken bij één van de grootste webshops van België? Bekijk dan zeker eens onze 
jobpagina, www.dmlights.be/jobs.l voor alle beschikbare vacatures. Wie weet ben jij straks onze nieuwste 
collega.

Pagina 34 Marset FollowMe MR A657-001 Wit / hout tafellamp € 163,23. Pagina 35 Marset Bicoca oplaadbaar Bleekroze tafellamp 
€ 171,28.

https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_oplaadbaar_lichtblauw~12KR1


Licht voor jouw momenten

Van warm naar 
koel wit
Geef een extra dimensie aan het alledaagse leven met de Philips 

Hue White Ambiance luminaires en geniet van koel tot warm wit 

licht voor elk moment van jouw dag.

De vier Hue White Ambiance lichtrecepten helpen je te relaxen, 

lezen, concentreren en energie op te doen.

Kies de gewenste stemming en verander de sfeer gemakkelijk met 

de inbegrepen draadloze dimmer switch.  

Pas je dagelijkse routines aan in  

momenten waar je van kunt genieten.

www.dmlights.com/hue 

Inclusief
dimmer
switch

Lezen
Zacht wit

Relax
Warm wit

Energie opdoen
Koel wit

Concentreren
Helder wit

dmlights

https://www.dmlights.be/louis_poulsen/collage?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
http://www.dmlights.com/hue
http://www.dmlights.com/hue
http://www.dmlights.be/philips

