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1 Luceplan Grande Costanza D13G t.i. Aluminium € 991,64. 2 Segula Vintage Line LED Globe 125 clear, E27, 8W € 27,06.  
3 Absinthe Kufaa Pendellamp Wit € 19,98. 4 Anglepoise Type 75 Margaret Howell Okergeel bureaulamp. 5 Flos Miss Sissi Tavolo 
Violet bureaulamp € 89,31Cover LZF Saturnia SM LED DIM Oranje / zwart pendellamp € 2488,63. Pagina 2 Lightyears Volume T Grijs.tafellamp € 187,30
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https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_margaret_howell_bureaulamp_okergeel~0TCAI
https://www.dmlights.be/lightyears_volume_t_grijs~0AYU1
https://www.dmlights.be/luceplan_grande_costanza_d13g_t_i__aluminium~00N14
https://www.dmlights.be/segula_vintage_line_led_globe_125_clear__e27__8w~10VMF
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_wit~0B91Z
https://www.dmlights.be/flos_miss_sissi_tavolo_violet~00IU5
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De schoonheid van bruut beton
 

Beton is één van de meest gebruikte bouwmaterialen wereldwijd. In de geïndustrialiseerde 
wereld wordt jaarlijks bijna een kubieke meter beton per persoon gebruikt. Ook in interieurs 

groeit de populariteit van dit robuuste materiaal. Denk maar aan de gepolierde betonvloeren in 
minimalistische interieurs of het ruwe beton dat we vaak aantreffen in industriële lofts. Muren, 
plafonds, aanrechten, meubelen, … beton kan overal. En hoe je het ook aanwendt, beton zorgt 

altijd voor een vleugje karakter in je woning.

BETON ALS BOUWMATERIAAL
Bouwen in beton heeft zo zijn voordelen. Natuurlijk 
is er de uitstraling, maar dat is persoonlijke smaak. 
Meer praktische pluspunten zijn het feit dat je door 
het gebruik van beton kan besparen op afwerking. 
Pleisteren of schilderen is niet nodig, wat een 
flinke kostenbesparing oplevert.

Ook is beton een materiaal dat lang temperaturen 
vasthoudt. Een woning met veel beton zal tot 
lang in de zomer koel aanvoelen en behoudt die 
zomerwarmte vervolgens tot ver in de winter.

Verder valt beton erg makkelijk te combineren. 

Een veel gekozen combo is beton, glas en hout. 
Wil je het allemaal nog wat ruiger, dan kan je 
ook (giet)ijzer in de mix gooien. Ook felle kleuren 
vallen perfect te combineren met beton. Tegen de 
monotone grijstinten steken accenten extra fel af.

BETON IN VERLICHTING
Trends in interieurinrichting krijgen vroeg of laat 
navolging in de wereld van verlichting, zo ook 
beton. Zoek je dus nog een perfecte aanvulling 
voor je strakke betonvloer of wil je net voorzichtig 
een vleugje van dit stoere materiaal in huis halen? 
Ga dan voor lampen in beton(look)!

FOSCARINI APLOMB
Zowel qua materiaal als qua 
uitstraling passen deze sobere 
lampen perfect in een minimalistisch 
interieur. Het gladde beton van deze 
Foscarini lampen geeft de Aplomb 
reeks een strakke en stijlvolle look. 
Eerst was de Aplomb enkel als 
hanglamp verkrijgbaar, maar dankzij 
het enorme succes werd de collectie 
al snel uitgebreid met een wandlamp, 
een mini en een large versie.

Vanaf € 253,57

WEVER & DUCRÉ 
CONCRETE TUBE
Iets minder strak, maar zeker niet 
minder stijlvol, zijn de Concrete 
Tube pendellampen van Wever & 
Ducré. Waar bij de Foscarini Aplomb 
het beton een gladde afwerking 
heeft, zijn bij deze Concrete Tubes 
duidelijk nog oneffenheden te zien in 
de betonnen kap. Deze luchtbellen 
zorgen ervoor dat elke tube een 
unieke uitstraling heeft, geen twee 
Concrete Tubes zijn hetzelfde.

Vanaf € 321,63

DARK D-CONCRETE
Heb je een hip kantoor ergens in een 
oud industriepand en zoek je nog 
passende verlichting? Dan zijn deze 
stoere tl-bakken misschien wel waar 
je naar op zoek bent. Naar goeie 
Dark gewoonte zijn deze D-Concrete 
lampen verkrijgbaar in tal van 
kleuren, maar wij verkiezen toch nog 
altijd de natuurlijke betonlook.

Vanaf € 809,03

Pagina 4 Louis Poulsen Patera Wit pendellamp vanaf € 726,74

https://www.dmlights.be/foscarini_aplomb_mini_sospensione_grijs~13I0B
https://www.dmlights.be/filter?search=patera
https://www.dmlights.be/filter?search=aplomb
https://www.dmlights.be/wever___ducre_concrete_tube_4_5_wit_structuur~11CB9
https://www.dmlights.be/wever___ducre/concrete_tube
https://www.dmlights.be/dark/d_concrete
https://www.dmlights.be/dark_d_concrete_pendel_54w__rood~08OCX
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ASTRO BUITENVERLICHTING
Dankzij Astro kan je de betonlook nu ook 
doortrekken naar buiten. De reeksen 
Oslo, Dunbar en Mast kregen eerder dit 
jaar allemaal een nieuwe variant in het 
beton erbij. Perfect als je van je terras het 
verlengde van je minimalistische interieur 
wil maken.

Astro Oslo betongrijs vanaf € 165,60 
Astro Mast betongrijs € 141,94 
Astro Dunbar betongrijs vanaf € 165,60

TRIO CONCRETE
Wil je het liever wat subtieler houden? Dan 
kan je altijd voor de Concrete spotjes gaan van 
Trio. Deze opbouwspots, die zowel tegen het 
plafond als de muur kunnen, ogen door hun 
gladde finish erg sober. Deze spotjes voelen 
zich thuis in de meest uiteenlopende interieurs, 
van industrieel tot landelijk.

Vanaf € 35,45

https://www.dmlights.be/astro_mast_as_1317006_mat_betongrijs~14F0V
https://www.dmlights.be/astro_dunbar_as_1384020_mat_betongrijs~14EZD
https://www.dmlights.be/trio_concrete_plafond_betongrijs~0U8BX
https://www.dmlights.be/trio/concrete
https://www.dmlights.be/astro_oslo_as_1298019_mat_betongrijs~14EZU
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_njp_met_basis_lichtgrijs~12ZJZ
https://www.dmlights.be/philips/hue?room=Badkamer
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1. BOVENAL VOORZIE VOLDOENDE LICHT

Zoals één van onze lichtspecialisten ooit zei: 
“Een teveel licht heb je niet snel, maar te weinig, 
dat is knap vervelend.” Trouwens, een teveel 
aan licht kan je makkelijk oplossen met dimmen, 
een tekort oplossen zonder extra armaturen te 
plaatsen is daarentegen al een pak moeilijker.

2. KIES SOMS DIFFUUS EN SOMS GERICHT

In een goed lichtplan vullen verschillende soorten 
verlichting mekaar aan. Spots die zorgen voor 
een algemene verlichting, functioneel licht zoals 
bureaulampen en onderbouwverlichting, maar 
ook hanglampen, tafellampen en staande lampen 
voor de gezelligheid. Samen vormen ze een 
harmonieus geheel.

3. DENK NA WAAR GE HET GAAT 
INSTALLEREN

Plaatsing van je lichtpunten is erg belangrijk. 

Neem verlichting dan ook zo vroeg mogelijk mee 
in je bouw- of verbouwingsplannen. Of kom eens 
langs bij één van onze verlichtingsspecialisten 
om samen een lichtplan op te maken.

4. IP-WAARDES ZULT GIJ EREN

Niet overal kan je dezelfde lampen gebruiken. 
Wanneer je verlichting kiest voor vochtige ruimtes 
of buiten, moet je steeds rekening houden met 
hun vochtbestendigheid. Dit wordt uitgedrukt in 
een IP-waarde.

5. LET OP BIJ UW KEUZE VAN 
TRANSFORMATOR, VOEDING EN DIMMER

Verlichting kiezen is één ding, maar vaak 
heb je ook nog extra materiaal nodig zoals 
transformatoren, voedingen en dimmers. Laat je 
bij de keuze van deze zaken steeds voldoende 
informeren, want verkeerde combinaties kunnen 
leiden tot een slechte werking of zelfs defecten 
van je lampen. 

6. MAAK MET WIZ EN PHILIPS HUE UW 
LAMPEN SLIMMER

Lichten dimmen, lichtsferen oproepen, alle 
lampen in huis in één klik uitschakelen,… en dat 
allemaal via een handige app op je smartphone 
of tablet. Met Hue van Philips of WiZ wordt het 
mogelijk.

7. HOUD REKENING MET DE LICHTKLEUR

De kleur van het licht bepaalt de sfeer in een 
kamer. Warm wit licht zorgt voor gezelligheid, 
koud wit licht is helderder en meer geschikt 
voor werkomgevingen. Natuurlijk kan je ook 
alle lichtkleuren willen, dan kies je best voor 
RGB-verlichting die je kan aanpassen aan de 
gelegenheid.

8. GEEF AAN ENERGIEZUINIGE LAMPEN DE 
VOORKEUR

Lampje stuk? Vervang het door led. Niet alleen 

is dit veel energiezuiniger en dus beter voor 
zowel het milieu als je bankrekening, bovendien 
heeft ledverlichting een veel langere levensduur, 
waardoor je je lampen minder snel moet 
vervangen.

9. LAAT PLAATS VOOR NATUURLIJK LICHT 
IN UW INRICHTING

Natuurlijke lichtinval zorgt ervoor dat een huis 
ademt. Laat daarom daglicht waar mogelijk 
passeren en stop het niet weg achter donkere 
gordijnen en blinden.

10. EN KOM NAAR DMLIGHTS VOOR AL UW 
VERLICHTING

Wat je ook zoekt van verlichting, de kans is groot 
dat we het in ons ruime assortiment hebben. Kom 
dus zeker eens langs op onze website of winkel 
te Heist-op-den-Berg en we helpen je met veel 
plezier aan het perfecte licht.

De 10  
geboden van  
verlichting
volgens Vic Electric, dmlights mascotte

https://www.dmlights.be/philips/hue
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1 Design House Stockholm Mañana  
   DS 1627-1100 Grafiet € 289,66

https://www.dmlights.be/design_house_stockholm_manana_ds_1627_1100_grafiet~0TUC3
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DE LUCEPLAN STIJL
De Luceplan collectie laat zich het makkelijkst 
omschrijven als designverlichting. Toch is dat 
wat kort door de bocht. Hoewel het esthetische 
belangrijk is voor het Milanese merk, zal design 
altijd hand in hand gaan met functionaliteit. 
Naast functionaliteit zijn er trouwens nog enkele 
karaktereigenschappen die we vaak zien 
terugkomen bij Luceplan.

 ◆ Tijdloos
De lampen van Luceplan hebben meestal een 
sober karakter, eenvoudige lijnen, geen overbodige 
franjes. Dit zorgt voor een gevoel van tijdloosheid. 
Het beste voorbeeld hiervan is de Costanza 
reeks. Hoewel de eerste Costanza meer dan 30 
jaar geleden op de markt kwam, oogt het ontwerp 
vandaag nog altijd fris. Meer zelfs, de messing 
varianten die eerder dit jaar gelanceerd werden, 
waren voor ons één van de mooiste nieuwigheden 
op de Light+Building verlichtingsbeurs die we in 
maart bezochten. 

 ◆ Innovatief
Het klinkt misschien contradictorisch, maar naast 
tijdloos is Luceplan ook erg innovatief. Gebruik 
van nieuwe technologieën en materialen, maar 
ook verder denken dan verlichting an sich. Zo 
zet Luceplan bijvoorbeeld vol in op akoestische 
verlichting. Dit zijn armaturen die geluidsdempend 
werken. Ideaal voor openbare ruimtes, hoewel de 
Silenzio ook perfect in een private omgeving kan.

 ◆ Ecologisch 
Naast tijdloos en innovatief trachten deze Italianen 
ook altijd zo milieuvriendelijk en energiezuinig 
mogelijk te werk te gaan. Van idee over 
assemblage tot verpakking, steeds ligt de focus op 
een correcte levenscyclus voor al hun armaturen.

DE PHILIPS CONNECTIE
In hun veertigjarig bestaan onderging Luceplan 
een flinke transitie. Van het enthousiaste project 
van drie architecten naar een wereldwijd gekend 
en gerespecteerd designmerk. De recentste grote 
stap werd gezet in 2010, toen het merk onderdeel 
werd van de Philips Lighting Consumer Luminaires 
groep.

Die Nederlandse inbreng draagt alleen maar bij tot 
de innovativiteit waarvoor Luceplan zo geroemd 
wordt. Met de ‘Friends of Hue’ versies van de 
Compendium en Costanza is Luceplan één van 
de eerste designmerken om mee te springen op 
de kar van de smart lighting. 

DE TOEKOMST VAN LUCEPLAN
De eerste veertig jaar van Luceplan zijn al zeker 
een succes te noemen, maar ook de toekomst ziet 
er rooskleurig uit. Met nieuwigheden als Bulbullia, 
Farel en Mesh Wireless onderstrepen ze nog maar 
eens hun vernieuwende aard. Met de Lita collectie 
tonen ze dan weer dat ze ook hun feeling voor 
schoonheid door eenvoud niet verloren zijn. Wij 
kijken alvast uit naar wat dit merk ons de komende 
jaren nog te bieden zal hebben.

Merk in de kijker: Luceplan
 

In deze editie van het dmlights magazine zetten we het merk Luceplan in de kijker en daar hebben 
we een heel goede reden voor. Het Italiaanse verlichtingsmerk blaast dit jaar namelijk  

veertig kaarsjes uit (net zoals onze CEO, maar dit terzijde).

HET ONTSTAAN
In 1978 werd Luceplan boven de doopvont 
gehouden als resultaat van een samenwerking 
tussen drie architecten: Riccardo Sarfatti, Paolo 
Rizzatto en Sandra Severi. Ze wilden iets gaan 
doen met de ervaring die ze hadden opgedaan 
tijdens hun langdurige samenwerking met Gino 
Sarfatti, vader van Riccardo en stichter van 
Arteluce. 

Hun filosofie was simpel maar uitdagend: “Mooie 
dingen maken voor het grote publiek”. Hiervoor 
gingen ze experimenteel te werk, maar steeds 
met aandacht voor onderzoek en kwaliteit. Veertig 
jaar later kunnen we wel stellen dat dit de perfecte 
strategie was. Het beste bewijs daarvoor is de 
prachtige collectie die Luceplan in die jaren wist 
uit te bouwen. 

40
 JA

AR

1 Luceplan Silenzio D79/120c roestig pendellamp € 1931,56. 2 Luceplan Silenzio D79/90c Lichtgrijs pendellamp € 1778,40.  

1

2

https://www.dmlights.be/luceplan
https://www.dmlights.be/luceplan/silenzio
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Gooi hoge ogen met 
sierlijke bogen

Geen lamp zo gracieus als een stijlvolle 
booglamp. Imposant en elegant tegelijk, door 
haar indrukwekkende afmetingen enerzijds en 
toch ranke lijn anderzijds. De boog doet iets 
met een interieur, zorgt voor een dosis klasse. 
Bovendien kan een booglamp ook erg handig 
zijn. Ontbreekt er bijvoorbeeld een lichtpunt 

boven de plek waar je een tafel wil zetten of 
een leeshoek wil maken? Dan brengt een 
booglamp soelaas.  
Mocht je het nog niet doorhebben, onze 
liefde voor booglampen is groot. Daarom dit 
eerbetoon aan 5 zeer bijzondere booglampen 
uit de dmlights collectie.

HET ICOON
Als er één booglamp is die de titel van icoon verdient, is het 
wel de Flos Arco. Deze absolute klassieker is van de hand 
van Achille Castiglioni, grootmeester van de 
Italiaanse verlichting en ontwerper van 
talloze topdesigns. Hoewel de eerste 
Arco reeds van 1962 dateert, heeft de 
combinatie van majestueus Carara 
marmer met de frêle boog en 
de bolle kap nog niets aan 
aantrekkingskracht ingeboet.

Flos Arco Terra  
vanaf € 1742,34

Luceplan Lita Collection vanaf € 46,75

D
O

N
K

ER

https://www.dmlights.be/flos_arco_terra_halo_roestvrij_staal~01SXP
https://www.dmlights.be/flos/arco
https://www.dmlights.be/luceplan/lita
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DE BUITENSTAANDER
De Royal Botania 60T is een buitenstaander in de best 
mogelijke betekenis van het woord. Dit is namelijk de 
enige lamp uit deze selectie die je met een gerust hart een 
mooi plekje op je terras of naast je zwembad kan geven. 
De 60T is bestand tegen druppelend water en kan dus wel 
een tijdje buiten blijven staan.

Royal Botania 60T € 1324,96

DE KAMELEON
Weet je niet zeker of één van de bovenstaande booglampen 
bij jou thuis zou passen? Dan kan je altijd kiezen voor de 
Fenda Bow. Deze basis kan je combineren met een hele 
resem van lampenkappen uit het Fenda gamma. Op deze 
manier creëer je zelf de perfecte booglamp voor jouw 
interieur.

SLV Fenda vanaf € 177,03

HET SUPERMODEL
In de jaren 60 werd ene Lesley Hornby 
bekend als het Britse supermodel Twiggy. 
Een veertigtal jaren later, in 2006, doopte 
Mark Sadler zijn nieuwste creatie ook 
Twiggy. Gelijkenissen tussen de twee hoef 
je niet ver te zoeken. Een slank lijntje, stijl 
in overvloed en een eyecatcher in elke 
omgeving.

Foscarini Twiggy Terra vanaf € 1246,12 

DE STRAKKE RAKKER
Misschien wel de strakste uit deze 
selectie is de Yumi van Shigeru Ban voor 
Fontana Arte. De naam Yumi, wat Japans is 
voor ‘boog’, geeft aan wat deze lamp is: een 
ontwerp herleid tot zijn puurste vorm. Door 
de sobere vormgeving past deze booglamp 
van Fontana Arte in de meest uiteenlopende 
interieurstijlen. Kortom, deze Yumi is yummie!

Fontana Arte Yumi floor € 2274,94

https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_1000763_chroom~134F6
https://www.dmlights.be/royal_botania_60t_kf_60t_roestvrij_staal~00MBC
https://www.dmlights.be/foscarini/twiggy
https://www.dmlights.be/foscarini_twiggy_terra_greige~0SS9K
https://www.dmlights.be/foscarini_twiggy_terra_zwart~00JC3
https://www.dmlights.be/fontana_arte_yumi_floor_zwart~05KWY
https://www.dmlights.be/fontana_arte_yumi_floor_zwart~05KWY
https://www.dmlights.be/royal_botania_60t_kf_60t_roestvrij_staal~00MBC
https://www.dmlights.be/royal_botania_60t_kf_60t_roestvrij_staal~00MBC
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_1000763_chroom~134F6
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_1000763_chroom~134F6
https://www.dmlights.be/slv_fenda_dm_1000763_chroom~134F6
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dmlights Blog
Kan je niet genoeg krijgen van tips, inspiratie, advies of leuke nieuwigheden over verlichting? Op 
onze blog posten we wekelijks een artikel met de beste tips of de nieuwste trends. Bezoek onze 

blog op www.dmlights.be/blog. 

GEVELVERLICHTING: 
MOGELIJKHEDEN EN TIPS 
Wanneer we over buitenverlichting praten, denken 
we in de eerste plaats aan spots of tuinpalen 
om een pad te verlichten. Maar er is nog iets 
wat we graag in de verf zetten: de gevel. Met 
gevelverlichting geef je jouw woning extra cachet. 
Decoratief is dit zeker en vast een meerwaarde.

WELKE DIAMETER MOET DE LAMP 
BOVEN JE EETTAFEL HEBBEN? 
Je hebt zonet een nieuwe tafel voor de eetkamer 
of keuken gekocht. Als kers op de taart zoek je 
nog een mooie bijpassende hanglamp. En ja hoor; 
tijdens een bezoek aan onze webshop valt jouw 
oog op een leuk armatuur dat verkrijgbaar is in 
twee formaten. Maar welke diameter moet je nu 
kiezen?

Geen paniek! In dit artikel geven we enkele tips 
om de juiste hanglamp diameter te berekenen.

MODERNE TUINEN: VOORBEELDEN 
EN IDEEËN 
Droom jij al lang van een mooie moderne tuin? Ben 
je volop bezig met de planning ervan? Dan komt 
dit artikel als geroepen. We geven een handvol 
tips en ideeën voor liefhebbers van moderne 
tuinarchitectuur, inclusief enkele voorbeelden.

PHILIPS BRENGT SLIMME 
VERLICHTING NAAR BUITEN MET 
HUE OUTDOOR 
Ready to conquer the great outdoors! De slimme 
verlichting van Philips Hue is niet langer gebonden 
aan binnenruimtes. Met de nieuwe Hue Outdoor 
verlicht je jouw tuin op een stijlvolle en slimme 
manier.

DE FLOS ARRANGEMENTS OP DE 
MILAN DESIGN WEEK 2018 
De Milan Design Week is het grootste 
designevenement ter wereld. Het is dan ook geen 
verrassing dat de standhouders graag uitpakken 
met verrassende en exclusieve ontwerpen. 
Blikvanger bij Flos was ‘Arrangements’, een 
spectaculaire lichtinstallatie door Michael 
Anastassiades.

EEN URBAN JUNGLE INTERIEUR 
VOOR LIEFHEBBERS VAN GROEN 
België telt pakweg 1,2 miljoen appartementen. 
Ongeveer 1 op de 3 Belgen woont in zo’n 
hoogbouw. Dat brengt allerlei voordelen met 
zich mee, maar ook enkele nadelen. Een van de 
voornaamste struikelblokken is een gebrek aan 
buitenruimte (afgezien van een klein terras). Als 
oplossing ontwikkelde men de ‘urban jungle’ stijl.

Met een urban jungle interieur geef je jouw 
appartement een groene toets. Deze woonstijl 
probeert de grens tussen binnen en buiten te 
vervagen. Met succes!

https://www.dmlights.be/blog/gevelverlichting-mogelijkheden-en-tips/
https://www.dmlights.be/blog/diameter-hanglamp-eettafel/
https://www.dmlights.be/blog/moderne-tuinen-voorbeelden-ideeen/
https://www.dmlights.be/blog/slimme-verlichting-buiten-hue-outdoor/
https://www.dmlights.be/blog/flos-arrangements-milan-design-week-2018/
https://www.dmlights.be/blog/urban-jungle-interieur/
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De herfst kleurt je interieur
De zomer is helaas voorbij. Dat betekent dat we weer een pak meer tijd binnenshuis gaan 

doorbrengen. Om dat leed een beetje te verzachten kan je natuurlijk altijd je interieur een kleine 
make-over geven, zodat je inrichting helemaal herfstklaar is.

VALIANT POPPY
Na het felle kerstomaatjesrood van de afgelopen 
zomer is er nu het rood van klaproosjes. Iets 
minder uitgesproken, maar daarom niet minder 
warm.

Onze suggestie: Muuto grain € 118,89 

RED PEAR
In 2012 ontwikkelde een fruitkweker uit Belgisch 
Limburg per ongeluk een rode perensoort. De 
bijna wijnrode tint van deze opmerkelijke vrucht 
combineert mooi met Valiant Poppy, maar kan 
natuurlijk ook perfect op zich gebruikt worden.

Onze suggestie: Marset Bicoca € 171,27

NEBULAS BLUE
Een prachtige naam voor een prachtige kleur. 
Nevelblauw is de kleur van de lucht tussen dag 
en nacht. Een zeer sferische schakering van 
blauw, die het perfecte midden houdt tussen fel 
en donker.

Onze suggestie: Gubi Multi-Lite € 510,74 

MODEKLEUREN
De hipste herfstkleuren van dit najaar zijn vrij fel en vrolijk. Althans, dat zijn de trendvoorspellingen 
die het Pantone Color Institute voor het komende seizoen heeft gedaan. Hieronder een overzicht van 
de meest trendy kleuren en uiteraard ook enkele suggesties van leuke lampen in deze tinten.

MARTINI OLIVE
Dit olijfgroen is een kleur die je meteen bij de 
herfst zou verwachten. Doordat het een eerder 
neutrale kleur is, valt ze zeer makkelijk te 
combineren. De mooiste combo’s maak je met 
donkerrood, oranje, blauw, geel, roze of zelfs lila.

Onze suggestie: Fontana Arte Pangen € 575,95

https://www.dmlights.be/marset/bicoca?fpv=lpm1h
https://www.dmlights.be/muuto_grain_mu_21004_rood~10CXO
https://www.dmlights.be/lightyears_radon_ly_63704702_mat_geel~1224C
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_oplaadbaar_wijnrood~12KQX
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_groen~05KWP
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RUSSET ORANGE
Russet Orange, wat letterlijk roodbruin oranje 
betekent, is de kleur van afgevallen bladeren 
die de bodem van het bos bedekken. Een mooie 
warme tint die zeer goed samen gaat met Martini 
Olive, bruin en zwart.

Onze suggestie: Slamp Clizia € 148,49

CROCUS PETAL
Hoewel we krokussen eerder associëren met 
het voorjaar, speelt dit bloemetje deze herfst 
een belangrijke rol. Dit zachte lila kan aangevuld 
worden met paars, blauw, grijs of zwart.

Onze suggestie: Kartell Easy € 88,01

ULTRA VIOLET
De kleur van het jaar 2018. Vallen er buiten geen 
UV-straaltjes meer te vangen, dan haal je toch 
gewoon deze gedurfde tint paars in huis?

Onze suggestie: Flos Miss Sissi € 89,31

CEYLON YELLOW
Geel met een snuifje groen in, doet een beetje 
denken aan de kleur van currysaus. Zorgt voor 
een exotische touch in je interieur.

Onze suggestie: Anglepoise Type 75 Margaret 
Howell € 211,86

LIMELIGHT
Nog een groenig geel, maar dan veel lichter 
dan Ceylon Yellow. Ontleent zijn naam aan het 
licht van schijnwerpers die vroeger in theaters 
gebruikt werden. Meteen ook de blikvanger in je 
woning.

Onze suggestie: Foscarini Mite € 925,42

QUETZAL GREEN
Werd in de lente nog de leeuwerik gevierd met 
een eigen kleur (Meadowlark), dan is het nu de 
beurt aan de Quetzal. Dit Zuid-Amerikaanse 
vogeltje heeft een bonte verentooi, waarin 
groenblauw de hoofdtoon voert. Net zoals bij de 
Quetzal zelf, kan je ook thuis combineren met 
andere felle kleuren..

Onze suggestie: Trio Papier € 4,85

PINK PEACOCK
We sluiten dit rijtje af met Pink Peacock. 
Wederom een vogel en wederom een felle kleur. 
Dit is eentje voor de durvers. Dit intense roze kan 
je intomen met donkerrood, blauw, grijs of zwart.

Onze suggestie: Fontana Arte Kinx € 416,53

MELLOW ROSE
Roze blijft het goed doen, zowel in de mode als 
in interieurdecoratie. Dit zachte roze komt het 
best tot zijn recht naast harde kleurtonen zoals 
zwart, grijs, donkerrood of donkerpaars. 

Onze suggestie: LZF Escape Large € 632,22

https://www.dmlights.be/slamp_clizia_tafel_oranje~0RRT1
https://www.dmlights.be/kartell_easy_ka_9010w7_violet~0BJK3
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_margaret_howell_bureaulamp_okergeel~0TCAI
https://www.dmlights.be/foscarini_mite_e27_150w_geel~00J6J
https://www.dmlights.be/fontana_arte_kinx_tavolo_roze~0C7TC
https://www.dmlights.be/flos_miss_sissi_tavolo_violet~00IU5
https://www.dmlights.be/trio_papier_pendellamp_turquoise~0B7JE
https://www.dmlights.be/lzf_escape_sg_large_roze~11DB1
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Nieuw: Philips Hue  
badkamerverlichting

Goed nieuws! Enkele maanden nadat Philips voor het eerst slimme buitenverlichting op de 
markt bracht, volgt er nu ook een Hue collectie voor de badkamer. Met enkele fraaie slimme 
badkamerlampen kan je tegenwoordig ook in de douche of in bad genieten van de leuke en 

handige snufjes die Hue met zich meebrengt.

WAT IS HUE?
Voor wie het slimme verlichtingssysteem van 
Philips Hue nog niet kent, overlopen we graag 
nog even de bekendste voordelen. Met Hue treed 
je binnen in de wereld van de slimme verlichting. 
Wat kan er dan zo slim zijn aan verlichting? 
Veel. Zo kan je draadloos je verlichting bedienen 
met behulp van je smartphone of tablet, zelfs 
buitenshuis. Dim je verlichting hoe jij het wenst of 

kies de lichtkleur om de juiste sfeer te bepalen. 
Verder kan je je verlichting automatisch laten aan- 
of uitschakelen, bijvoorbeeld om zachtjes wakker 
te worden. En tot slot kan je jouw Hue-verlichting 
laten synchroniseren met vele andere apps. Op 
die manier waarschuwt je verlichting je bij een 
e-mail, reageert het bij een doelpunt of bouw je 
het geweldigste feestje ooit.

HUE IN JE BADKAMER
Verlichting van Hue installeren in je badkamer 
was nog niet mogelijk. De IP-waarde van de 
lampen was te laag om deze veilig in de badkamer 
te gebruiken. Tot nu. Met een mooie collectie 
aan badkamerverlichting kan je vanaf nu ook 
genieten van de Hue-functionaliteiten wanneer je 
bijvoorbeeld je tanden aan het poetsen bent. Er zijn 
vier toestellen met richtbare spot(s) verkrijgbaar 
voor aan de muur of het plafond. Verder zijn er 
nog een plafonnière en een strakke wandlamp 
beschikbaar. Zelfs een spiegellamp met Hue-
technologie behoort tot de mogelijkheden. Heb je 
al een idee welke jouw favoriet is?

MOGELIJKHEDEN
Geen idee wat je met Hue in je badkamer moet 
aanvangen? Er zijn nochtans eindeloos veel 
mogelijkheden. Doordat de badkamerverlichting 
van Hue is uitgerust met White Ambiance, kan 
je variëren van koel wit licht om je bijvoorbeeld 
te schminken tot warm wit licht om heerlijk bij te 
relaxen in bad. Steeds is er een handige dimmer 
switch inbegrepen. Via deze afstandsbediening 
kan je makkelijk wisselen van lichtscène of je 
lampen in- en uit schakelen. Je kan zelfs je 
lampen laten flikkeren wanneer het dringend tijd is 
om naar je werk te vertrekken. Maar ontdek vooral 
zelf de duizenden opties en geniet van heerlijke 
Hue-momenten in je badkamer.

1 Philips Hue Adore Chroom plafondlamp met dimmer € 199,89. 2 Philips Hue Adore Wit wandlamp met dimmer € 249,89. 3 Philips 
Hue Adore Wit  wandlamp met dimmer € 79,90. 4 Philips Hue Adore Wit wandlamp met dimmer € 179,89. 

1

3 4

2

https://www.dmlights.be/philips/hue?room=Badkamer
https://www.dmlights.be/philips_hue_adore_chroom~13VF6
https://www.dmlights.be/philips_hue_adore_wit~13VFA
https://www.dmlights.be/philips_hue_adore_wit~13VFC
https://www.dmlights.be/philips_hue_adore_wit~13VFG
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Tripod vloerlampen
Nee, wij bedoelen met een tripod niet de statieven die fotografen gebruiken.  

Uiteraard hebben wij het over de populaire driepotige staande lampen.  
Deze 9 tripods hebben ons al kunnen bekoren. Jou ook?

1 Absinthe Trickle F Zwart / koper staanlamp € 130,62. 2 Domus Sten Linum Eik / crème staanlamp € 616,57. 3 Flos Superloon FL 
F6630030 Zwart staanlamp € 3481,41. 4 Foscarini Caboche Grande Terra Transparant staanlamp € 1922,31. 5 Gubi Gräshoppa 
Grossman Zwart staanlamp € 674,10. 6 LZF Cosmos PG Ivoorwit staanlamp € 1436,85. 7 Philips InStyle Gilbert Beige staanlamp  
€ 148,26. 8 Slamp Clizia vloer Paars staanlamp € 761,52. 9 Trio Liège TR 407800132 Mat zwart staanlamp € 202,30
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https://www.dmlights.be/absinthe_trickle_f_zwart___koper~0QZDP
https://www.dmlights.be/domus_sten_linum_eik___creme~0B9QQ
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_vloer_paars~0RRTL
https://www.dmlights.be/gubi_grashoppa_grossman_zwart~0TOZW
https://www.dmlights.be/foscarini_caboche_grande_terra_transparant~00J9E
https://www.dmlights.be/lzf_cosmos_pg_ivoorwit~0AGBE
https://www.dmlights.be/trio_liege_tr_407800132_mat_zwart~0U8U7
https://www.dmlights.be/flos_superloon_fl_f6630030_zwart~0TLO5
https://www.dmlights.be/philips_instyle_gilbert_beige~0E2TP
https://www.dmlights.be/segula
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De gekste materialen
Designers gaan graag creatief te werk. Niet enkel hun ontwerpen zijn vaak erg bijzonder,  

ook de materialen die gebruikt worden voor hun creaties zijn soms verrassend.  
Verlichting in bijvoorbeeld glas of aluminium zijn veelvuldig aanwezig.  
Maar wat dacht je van lampen in rijstpapier, kurk of zelfs ganzenveren? 

KARTON
Het Amerikaanse merk Graypants staat erom 
bekend producten te ontwerpen met duurzame 
materialen. De Scraplight-collectie is hiervan 
het perfecte toonbeeld. Met gerecycleerd karton 
worden prachtige, handgemaakte lampen 
gemaakt, die stuk voor stuk uniek zijn. De 
Scraplight is de ideale lamp om een warme sfeer 
te creëren. 

Graypants Scraplight vanaf € 138,86

KOOIEN
Toegegeven, technisch gezien 
wordt deze lamp gemaakt uit staal. 
Maar heb je ooit al eens een lamp 
gezien die volledig is opgebouwd uit 
afzonderlijke kooien? Om het geheel 
nog wat specialer te maken, wonen 
er zeven plastic ratten in deze 
creatie. De oorsprong van de naam 
Seven Rats hoef je dan ook niet ver 
te gaan zoeken.

Ingo Maurer Seven Rats  
€ 3751,99

KURK
We moeten het bekennen: als wij aan kurk denken, 
denken we meteen aan de stop om wijnflessen af 
te sluiten. Toch wordt dit materiaal ook gebruikt om 
wondermooie verlichting te maken. De lichtbron 
wordt bij de Captain Cork van Dark volledig 
omringd met een kurken omhulsel. Ideaal voor in 
een Scandinavische inrichting.

Dark Captain Cork vanaf € 237,96

GANZENVEREN
Geen paniek, er worden geen ganzen mishandeld 
voor de creatie van deze Lucellino. De vleugeltjes, 
gemaakt uit ganzenveren, worden allemaal met 
de hand gemaakt. Bovendien bepaal je zelf welke 
richting dit lampje uitvliegt, door de flexibele 
bedrading. Het mag duidelijk zijn: met dit unieke 
design van Ingo Maurer voel je je in de zevende 
hemel.

Ingo Maurer Lucellino vanaf € 201,33

RIJSTPAPIER
Papieren lampen zijn niet zo uniek meer. Maar 
lampen met rijstpapier zijn dat wel. De Formakami 
van &tradition is volledig geïnspireerd op het 
Oosten. Met kenmerken van de typische Oosterse 
lantaarns en het gebruik van rijstpapier waan je 
jezelf meteen in Azië. Bovendien is rijstpapier 
lichtdoorlatend, wat voor gezellige sfeerverlichting 
zorgt.

&tradition Formakami vanaf € 177,87

https://www.dmlights.be/ingo_maurer_lucellino_nt_wit~02Z9F
https://www.dmlights.be/ingo_maurer_lucellino_table_wit~065GY
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_arcturus_pendellamp_karton~05WRS
https://www.dmlights.be/graypants/scraplight
https://www.dmlights.be/dark/captain_cork
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_drum_18_pendellamp_karton~05WS2
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_disc_20_pendellamp_karton~06G0K
https://www.dmlights.be/graypants_scraplight_ausi_14_pendellamp_karton~0AR36
https://www.dmlights.be/dark_captain_cork_s_kurk~0AY9M
https://www.dmlights.be/ingo_maurer_seven_rats_f_goud~065LN
https://www.dmlights.be/_tradition_formakami_jh4_wit___zwart~0SP9M
https://www.dmlights.be/_tradition_formakami_jh3_wit___zwart~0SP9K
https://www.dmlights.be/_tradition_formakami_jh5_wit___zwart~0SP9O
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Naakte pendellampen
In een nieuwe woning wordt in afwachting van de definitieve verlichting wel eens een peertje met 
een simpele fitting omhoog gehangen. Dat kan beter. Met een van deze fittingen zorg je voor een 

mooi, afgewerkt uitzicht, waar je lang van kan genieten. Of creëer een mooie cluster voor een 
opvallender effect.

Lichtbronnen in alle maten en soorten
De keuze van de lichtbron is erg belangrijk, zeker wanneer je een naakte pendellamp gebruikt.  

De volgende lichtbronnen met E27-fitting hebben elk hun eigen karakter.  
Welke vind jij de mooiste?
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1 &tradition Bulb SR1 Transparant / transparant € 95,60. 2 Absinthe Kufaa Pendellamp Wit € 19,98. 3 Design for the People Funk 
E27 60W Rood € 23,93. 4 Design for the People Karma E27 23W Walnoot € 84,65. 5 SLV Fitu pendant Zwart € 38,04. 6 Muuto 
E27 MU 05284 Terracotta € 69,00. 7 Nordlux Avra E27 60W Zwart / chroom € 22,62. 8 Design for the People Stripped E27 40W 
Koper € 54,40. 9 Trio Cord TR 310100162 Antiek koper € 18,14

1 Calex LED Full Glass Filament Rustik Lamp , E27, 6W € 15,82. 2 Calex Pearl LED Rustic lamp, E27, 2W € 19,04. 3 Nautic 
Lampen NA 360.07.100 € 43,66. 4 Nordlux Avra Filament 2W (Globe) € 33,57. 5 Nordlux Lampen Avra Glas € 32,56. 6 Philips 
Lampen LED Bol, E27, 7W € 20,02. 7 Philips Lampen PH 929001392001 LED € 14,79. 8 Segula Ambient Line LED Diamond 
clear, E27, 8W € 33,36. 9 Segula Ambient Line LED Globe 125 opal, E27, 8W € 31,56. 10 Segula Design Line LED Rustica Curved 
golden, E27, 2,7W € 19,87. 11 Segula Vintage Line LED Globe 125 clear, E27, 8W € 27,06. 12 Segula Vintage Line LED Rustica 
Long Style clear, E27, 6W €22,56

https://www.dmlights.be/_tradition_bulb_sr1_transparant___transparant~06DM8
https://www.dmlights.be/absinthe_kufaa_pendellamp_wit~0B91Z
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_stripped_e27_40w_koper~0ZPTN
https://www.dmlights.be/slv_fitu_pendant_zwart~0E5F0
https://www.dmlights.be/calex_pearl_led_rustic_lamp__e27__2w~0QP16
https://www.dmlights.be/segula_ambient_line_led_diamond_clear__e27__8w~10VPJ
https://www.dmlights.be/segula_vintage_line_led_globe_125_clear__e27__8w~10VMF
https://www.dmlights.be/nordlux_lampen_avra_glas~12LDT
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_karma_e27_23w_walnoot~0WJHF
https://www.dmlights.be/muuto_e27_mu_05284_terracotta~10M5X
https://www.dmlights.be/trio_cord_tr_310100162_antiek_koper~1474J
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_funk_e27_60w_rood~0AK70
https://www.dmlights.be/philips_lampen_led_bol__e27__7w~0U9FT
https://www.dmlights.be/segula_ambient_line_led_globe_125_opal__e27__8w~10VPH
https://www.dmlights.be/segula_vintage_line_led_rustica_long_style_clear__e27__6w~10VMV
https://www.dmlights.be/nautic_lampen_na_360_07_100~06HY1
https://www.dmlights.be/nordlux_avra_e27_60w_zwart___chroom~0ZNZ9
https://www.dmlights.be/calex_led_full_glass_filament_rustik_lamp___e27__6w~0B8MR
https://www.dmlights.be/nordlux_avra_filament_2w__globe_~0ZO4B
https://www.dmlights.be/philips_lampen_ph_929001392001~11I73
https://www.dmlights.be/segula_design_line_led_rustica_curved_golden__e27__2_7w~10VLD
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Nog heerlijke hangers: 
Trio Serie 3014, Next 
DNA, Slamp Dome, …

Meer maffe muurlampen: 
Foscarini Bit, Kundalini 
Shakti, SLV Light Eye, 
…

TEGEN DE MUUR
Ook je muren kunnen een retro touch verdragen. 
Een mogelijke optie is behangpapier. Patronen, 
kleuren, je kent het wel. Is dat iets te verregaand? 
Dan kies je toch gewoon voor leuke wandlampen. 
Onze suggestie is de Kundalini Mandala collectie. 
Een beetje psychedelisch van aard, maar dat is 
gewoon typisch jaren 60. Beschouw het als een 
beetje flower power voor je interieur.

AAN HET PLAFOND
In het midden van vorige eeuw waren inbouwspots 
nog niet zo alomtegenwoordig als nu. Meestal werd 
er voor algemene verlichting gerekend op het licht 
van een centrale hanglamp. Retro hanglampen 
vind je dan ook bij de vleet. De Kartell FL/Y is 
een moderne topper met een heerlijk nostalgisch 
kantje. De verschillende kleurvarianten hebben 
een kap in doorschijnend kunststof, één van de 
meest kenmerkende materialen uit de ‘Space 
Age’.

Wauw, zo
veel 

beschikb
are kle

uren!

Happy days met retro in huis
Bij de jongere lezers zal het misschien geen belletje doen rinkelen, maar al de anderen herinneren 

zich waarschijnlijk Happy Days met The Fonz en de familie Cunningham wel.  
De legendarische serie blikte nostalgisch terug naar de vrolijke dagen van de jaren vijftig.

Die vrolijkheid spatte van het scherm door een 
overvloed aan kleuren, typerend voor de jaren 
50, 60 en 70. Ben je zelf ook helemaal weg van 
kleurtjes en hoeft het bij jou allemaal niet te strak 
te zijn? Misschien is Retro dan wel de geknipte 
stijl voor jou. Met deze lampen haal je alvast dat 
heerlijke ‘happy days’-gevoel in huis.

OP TAFEL
Vrolijke tafellampen zijn er genoeg, maar één 
van onze absolute favorieten zal toch altijd de 
Artemide Nesso blijven. In de oranje versie is het 
zowat de belichaming van retro design. Ronde 

vormen, gekke kleur, het plaatje klopt perfect. 
In het wit is de Nesso ook leuk en plots een pak 
stijlvoller. Zo stijlvol zelfs dat ie een plaatsje wist 
te bemachtigen op het bureau van Roger Sterling, 
één van de personages uit ‘Mad Men’, een andere 
tv-reeks die zich situeerde in het New York van de 
jaren 60.

Andere toppers voor 
op tafel: Flos Goldman, 
Artemide Eclisse, Louis 
Poulsen Panthella Mini, 
… 1 LZF Air MG Oranje tafellamp € 350,60. 2 Artemide Nesso Tafel Wit tafellamp € 250,75. 3 Kartell FL/Y KA 9030K4 Oranje 

pendellamp € 226,00. 4 Kundalini Mandala Mendini S Veelkleurig wandlamp € 402,32. 5 Kundalini Mandala Mendini L Zilver 
wandlamp € 558,65. 6 Kundalini Mandala Rashid L Veelkleurig wandlamp € 558,65. 
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https://www.dmlights.be/kartell_fl_y_ka_9030k4_oranje~04WB1
https://www.dmlights.be/kundalini_mandala_mendini_s_veelkleurig~122IY
https://www.dmlights.be/kundalini_mandala_mendini_l_zilver~122IU
https://www.dmlights.be/kundalini_mandala_rashid_l_veelkleurig~122J0
https://www.dmlights.be/lzf_air_mg_geel~0AG2U
https://www.dmlights.be/artemide_nesso_tafel_wit~0881M
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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.

Vind het codewoord en win...
Vind het codewoord dat verstopt zit in het magazine en maak kans op een  

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit.   
Mail het codewoord naar magazine@dmlights.com voor 15 december 2018. Succes! 

WERKNEMER AAN HET 
WOORD
Deze editie: Yves Torfs – Winkelverkoper

Begin 2008 begon ik te werken bij dmlights als 
magazijnier. Door de ervaring die ik reeds had 
uit een vorige job en door de sterke interne 
ondersteuning kon ik snel doorgroeien naar de 
verkoop in de winkel. 

Na 10 jaar blijft het fijn om dagelijks samen 
met mijn collega’s onze klanten een zo goed 
mogelijke begeleiding te geven. We geven hen 
technisch advies, bespreken alle mogelijke 
keuzes en de nieuwste trends. Het is leuk om 
merken dat de klanten de persoonlijke mening 
en visie van onze productspecialisten weten te 
appreciëren.

Voor mij is het fantastisch om dit sterk en 
gevarieerd team van alle leeftijden dagelijks 
te leiden en in te staan voor de zorgen van de 
klant.

De sterke connectie tussen online en offline 
zorgt ervoor dat de klant steeds zeker is van 
een uitstekende, technische en professionele 
service, met een persoonlijke touch. Dit zorgt 
voor een grote voldoening als werknemer, 
waardoor de klanten steeds een fijne glimlach 
mogen verwachten.

FUN 

Zoek de 7 verschillenBoven: Tom – David – Danny – Dominique
Onder: Stephanie – Lizy – Kenny 

dmlights groeit aan een razendsnel tempo. 
Daarom hebben we regelmatig nood aan extra 
werkkrachten. Deze 7 toppers zijn de afgelopen 
weken vol enthousiasme bij dmlights aan de slag 
gegaan. We stellen ze graag even aan je voor.

Met 3 nieuwe magazijniers willen we jouw pakjes 
nog sneller verzenden. Tom, David en Danny 
werken zich met plezier in het zweet om elke 
bestelling snel op zijn bestemming te krijgen. 
Ook ons datateam werd grondig versterkt. Zowel 
Stephanie als Kenny zorgen ervoor dat alle 
producten netjes op onze webshop verschijnen. 
Lizy staat mee in voor de pakketjes die retour 
komen. Is die tafellamp toch niet jouw ding? 
Veel kans dat zij je zal verder helpen. En tot 
slot verwelkomen we Dominique. Hij helpt onze 
Franstalige klanten met al hun vragen, via de 
telefoon, chat of e-mail.

We wensen hen allemaal veel succes en plezier 
toe bij dmlights!

WELKOM!

https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_white_and_color_ambiance_starter_kit_wit~11IF9
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Gebruik bovenstaande code en ontvang:
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