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5 interieurtrends voor 2018
Tijdens de wintermaanden breng je sowieso wat meer tijd binnen door. Het ideale moment dus 

om je interieur eens flink aan te pakken. Om je op weg te helpen geven we je alvast 5 belangrijke 
interieurtrends voor het nieuwe jaar mee. En we zouden natuurlijk dmlights niet zijn, moesten we 

je niet meteen de juiste lampen erbij geven.

Trend 1
KLEUR VAN HET JAAR

We zagen al enige tijd meer en meer roze 
binnensluipen in trendy interieurs. Maar 2018 
wordt het jaar dat deze trend echt helemaal 
doorbreekt. Verfgigant AkzoNobel trekt de kar 
met hun nieuwe “Color of the Year” Heart Wood. 
Het zachte roze moet zorgen voor een gevoel 
van geborgenheid om aan de snelheid van onze 
dagdagelijkse routine te ontsnappen.  
Roze is misschien niet de makkelijkste kleur om 
aan de man des huizes verkocht te krijgen, maar 
misschien lukt het wel met één van deze leuke 
lampen.

Trend 2
COLOUR BLOCKING

Zijn pasteltinten niet aan jou besteed? Dan is 
de volgende trend misschien meer jouw ding: 
Colour Blocking. Deze trend komt overgewaaid 
uit de modewereld, waar kledingstukken met 
verschillende kleuren tot één fantastische outfit 
gecombineerd worden. 

Net hetzelfde kan dus ook in je interieur. Vergeet 
de voorzichtige accentmuur, kleuren mogen 
knallen in 2018. Denk aan barbieroze, paars, 
azuurblauw, oranje, geel, …  Een gewaagde 
trend, maar wel één die heel leuke resultaten kan 
opleveren.

Pagina 4 Louis Poulsen PH 5 wit en roze pendellamp € 587,59, LZF Escape SG Large roze pendellamp € 632,22, Muuto Ambit 
MU 15276 Roze pendellamp € 299,00, Foscarini Twiggy Terra Crimson booglamp € 1225,54, Anglepoise Type 75 Margaret Howell 
Okergeel bureaulamp € 186,66, Diesel with Foscarini Duii Mini Geel Tafellamp € 332,52, Kundalini Shakti 200 Sky 200 Fuchsia 
hanglamp € 627,63. Pagina 5 Domus Kioto 5 LED Beukenhout plafondlamp € 565,35, Dark Captain Cork 45 S Kurk pendellamp € 
269,00, Slamp Mille Bolle G9 75W Irriserend pendellamp € 415,79

https://www.dmlights.be/lzf_escape_sg_large_roze~11DB1?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/diesel_with_foscarini_duii_mini_tavolo_parete_geel~095RK?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_5_wit___roze~0AW9A?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/staanlampen?collection=Twiggy&brand=foscarini&mainColor=Rood&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/muuto/ambit?mainColor=Roze&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/plafondlampen?mainColor=Roze&search=shakti&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_5_roze~0AW99?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/anglepoise_type_75_margaret_howell_bureaulamp_okergeel~0TCAI?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Trend 3
GEOMETRISCHE VORMEN

Even geen kleuren, maar patronen. Meer bepaald 
geometrische patronen. Cirkels en driehoeken, 
vierkantjes of andere veelhoeken sieren je 
plafond, muren en vloer. Wil je het bescheiden 
houden, dan kan je je richten op accessoires 
zoals kussens, plaids, tafellakens of natuurlijk… 
verlichting.

Trend 5
REGENBOOGGLANS

Niet alle trends komen uit de modewereld. De 
volgende trend hebben we namelijk eerst gespot 
in de tuning wereld. Glimmende bolides die 
van kleur schijnen te veranderen naargelang 
het licht er op valt, omwille van hun speciale 
cameleonverf.

Zo ver gaan we in onze interieurs gelukkig niet. 
Om het regenboog effect te bekomen wordt 
gebruik gemaakt van mozaïek tegeltjes, maar ook 
van accessoires met een unicorn glow.

Trend 4
NATUURLIJKE MATERIALEN: HOUT, 
MARMER

Deze sluit aan bij de eerste trend, waar we aan 
de hand van kleuren een warm en veilig gevoel 
gaan creëren. Hetzelfde geldt namelijk voor de 
materialen die in 2018 gebruikt worden. We 
grijpen steeds meer terug naar de warmte van 
natuurlijke materialen zoals marmer, kurk en 
hout.

Hout Marmer Kurk

https://www.dmlights.be/domus_kioto_5_led_beukenhout~0B9OU?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/dark_captain_cork_45_s_kurk~0B1ER?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/slamp_mille_bolle_pendel_g9_75w_irriserend~0RRPZ?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Pagina 6 Gubi Bestlite BL1 Zwart/chroom tafellamp € 599,00. Pagina 7 Gubi Multi-Lite Ø360 Messing hanglamp € 749,00.    
Pagina 8 Gubi Multi-Lite Ø360 Messing hanglamp € 749,00, Gubi Gräshoppa Grossman Mat wit € 749,00, Gubi Bestlite BL1 Zwart/
chroom tafellamp € 599,00. Pagina 9 Gubi Gräshoppa Grossman Zwart staanlamp € 749,00. 

https://www.dmlights.be/gubi_bestlite_bl1_zwart___chroom~0TP1H?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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In de kijker
Zoals je elders in dit magazine kan lezen, doet Scandinavische verlichting het erg goed. Zo ook die 

van het Deense Gubi. Laten we even kennis maken met het populaire familiebedrijf.

In 1967 richtte Gubi Olsen samen met zijn vrouw 
Lisbeth het merk op, met geld dat ze leenden 
van Lisbeths moeder. Oorspronkelijk brachten ze 
vooral meubelen uit. Pas onder invloed van hun 
twee zonen, werd de productcollectie uitgebreid 
met woonaccessoires en uiteraard verlichting.

INSPIRATIE OVER DE JAREN HEEN
Gubi zoekt naar eigen zeggen de hele wereld af 
naar vergeten iconen uit het verleden. Die blazen 
ze dan nieuw leven in om zo de iconen van de 
toekomst te creëren. Klinkt misschien een beetje 
zweverig, maar bij het zien van deze lampen weet 
je meteen wat ze bedoelen.

GRÄSHOPPA
De Gräshoppa is van de hand van de Zweedse 
ontwerpster Greta Magnusson-Grossman. De 
staanlamp ging voor het eerst in productie in 
1947. Door de unieke driepoot lijkt het alsof de 
Gräshoppa achterover leunt, klaar om aan te 
vallen. Vandaar ook de naam. Grashöppa is 
immers Zweeds voor sprinkhaan.

BESTLITE
De Bestlite reeks neemt ons nog iets verder mee 
terug in de tijd, meer bepaald naar 1930. Toen 
zag deze iconische reeks het levenslicht dankzij 
Robert Dudley Best, een Britse designer die zich 
sterk liet beïnvloeden door de Bauhaus-stroming. 
Winston Churchill was een grote fan. In die mate 
zelfs dat hij zijn Bestlite BL1 bureaulamp meenam 
op zijn talrijke reizen naar het buitenland.

MULTI-LITE
Iets jonger, maar toch ook al 45 jaar op de teller, 
de Multi-Lite hanglampen. Deze pendels zijn 
een toonbeeld van de gouden jaren van Deens 
design. De innovatieve vormgeving, met halve 
kappen die gekanteld kunnen worden, zorgen 
ervoor dat je je creativiteit de vrije loop kan laten. 
Opwaarts of neerwaarts licht of misschien wel 
beide. Deze Multi-Lite heeft zijn naam alvast niet 
gestolen.

https://www.dmlights.be/gubi?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/gubi_multi_lite_o360_messing~0TTX7?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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https://www.dmlights.be/gubi_multi_lite_o360_messing~0TTX7?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/gubi_grashoppa_grossman_mat_wit~0TP04?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/gubi_bestlite_bl1_zwart___chroom~0TP1H?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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https://www.dmlights.be/gubi_grashoppa_grossman_zwart~0TOZW?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018


10 dmlights

https://www.dmlights.be/led-verlichting/led-strips?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Een hedendaagse toets 
met indirecte verlichting

Vaak wordt er bij het woord verlichting enkel gedacht aan plafondlampen, wandlampen of 
tafellampen. Maar heb je er al eens aan gedacht om te werken met indirecte verlichting?  

De ruimte wordt zo meteen een oase van sfeer.

WAT IS INDIRECTE VERLICHTING?
Er wordt gesproken van indirecte verlichting 
wanneer het licht weerkaatst via een oppervlakte 
waardoor er opnieuw licht ontstaat. Dit mooie 
effect wordt in vele gevallen gecreëerd door LED-
strips. De enorme flexibiliteit en lange levensduur 
maken het een gedroomd product om mee aan 
de slag te gaan.

DUIZENDEN MOGELIJKHEDEN
De mogelijkheden met indirecte verlichting zijn 
legio. De ruimte voelt groter aan, je kan een 
bepaalde kijkrichting accentueren en de sfeer die 
je erbij creëert is werkelijk verbluffend.

Eén van de meest voorkomende plaatsen voor 
indirecte verlichting is onder of boven de kast. 
Om de diepte van je aanrecht in de keuken te 
accentueren kan je deze onder je hangkasten 
plaatsen. Of geniet van een sfeervolle filmavond 
door LED-strips te plaatsen achter je tv-kast. 
Keuze te over.

Heb je een kookeiland? Dan hebben we een 
mooie tip voor jou. Om de afzuigingen van 
de dampkap weg te werken, wordt er in vele 
gevallen gewerkt met een vals plafond. 

Indirecte verlichting is de ideale manier om dit 
een moderne touch te geven. Je zal versteld 
staan van het effect.

Je merkt het al, indirecte verlichting is bijna overal 
mogelijk. Ook de badkamer leent zich er perfect 
toe. Wanneer je een LED-strip plaatst onder je 
bad lijkt het wel te zweven. Sfeervol muziekje, 
enkele kaarsjes aan, en je kan heerlijk genieten.

“ Sfeerlicht achter je televisie 
zorgt ervoor dat je ogen 

minder vermoeid raken van 
het beeldscherm”

De laatste tip die we je meegeven is misschien 
wel de meest verrassende. Maar onderschat het 
effect ervan niet. Indirecte verlichting in de trap 
verwerken is een uitstekend idee. Plaats ze onder 
de trapleuning, in de wand of aan de onderkant 
van elk stootbord. Geen valpartijen meer in het 
donker, maar vooral een wondermooie trap is het 
resultaat.

Deze suggesties zijn slechts een greep uit de 
vele opties. Uiteraard zijn er nog veel meer 
mogelijkheden met indirecte verlichting. Laat 
vooral je eigen inspiratie de vrije loop en verras 
jezelf.

WILT U HIER MEER OVER WETEN, ONZE ADVISEURS 
BIJ DMLIGHTS STAAN KLAAR OM JE TE HELPEN.

https://www.dmlights.be/contact.action?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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3 manieren om je Scandinavische 
verlichting optimaal in te zetten

Scandinavisch design wordt gekenmerkt door twee basiswaarden: eenvoud en functionaliteit. 
Dat klinkt misschien erg saai, maar dat is het allerminst. Want wat blijft er over wanneer alle 

overbodige franjes achterwege gelaten worden? Juist, puur design. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat merken 
als Muuto, &tradition en Louis Poulsen het zo 
goed doen op de verlichtingsmarkt. Juist door 
de sobere vormgeving, past Scandinavische 
verlichting in de meest uiteenlopende interieurs. 

Ben je zelf ook gek op Scandinavisch design? 
Lees dan snel verder en ontdek 3 manieren om 
het maximum uit jouw ‘Nordic lighting’ te halen.

SFEER CREËREN
De winters in het Noorden zijn lang, koud 
en donker. Daarom is het in Scandinavische 
interieurs erg belangrijk dat het binnen wel 
warm, licht en sfeervol is. Je zal er dan ook niet 
makkelijk TL-bakken of inbouwspots vinden. 
In het Hoge Noorden vertrouwt men op het 
gezellige licht van hanglampen, aangevuld met 
leeslampen, tafellampjes en natuurlijk de warme 
gloed van een knetterend haardvuur.

Aangezien in Scandinavische interieurs wit de 
hoofdtoon is, kan je verlichting wel een beetje 
kleur verdragen. Maak er geen kleurenexplosie 
van, want rust is zeer belangrijk in deze hippe 
interieurstijl.

Pagina 12 Muuto Ambit MU 15274 Groen pendellamp € 169,00, Verpan Fun 1DM Mother of pearl pendellamp € 794,98, Louis 
Poulsen PH Artichoke ø480 E27 Polished roestvrij staal € 6911.54, Louis Poulsen Panthella Mini Wit € 374,33. Pagina 13 Louis 
Poulsen PH LO 5744164883 Rood, groen, geel en wit vanaf € 922,00, Verpan Fun 1DM Mother of pearl pendellamp € 794,98

https://www.dmlights.be/louis_poulsen_panthella_mini_zwart~0U4E2?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/muuto/ambit?mainColor=Groen&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/verpan_fun_1dm_pendant_parelmoer~046GV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/filter?mainColor=Roestvrij+staal&search=artichoke&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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EEN VROLIJKE EYECATCHER
Wil dat nu zeggen dat je je Scandinavische 
inrichting op je buik kan schrijven als er al 
inbouwspots in je plafond zitten? Natuurlijk niet! 
Je hebt natuurlijk wel minder extra armaturen 
nodig, dus hier kan je volop gaan voor een lekker 
opvallend model.

Iets wat we vaak zien terugkomen in 
Scandinavische verlichting zijn felle kleuren. Het 
samenspel tussen de eenvoudige lijnen en de 
opvallende kleuren zorgt dan ook voor een heel 
leuk effect. Plots wordt een simpele lamp een 
vrolijke eyecatcher.

EEN DESIGN STATEMENT
Ben je geen fan van kekke kleurtjes? Ook dan 
kan je met Scandinavische verlichting nog altijd 
een design statement maken. Enkele van de 
allerbekendste lichtontwerpen ooit zijn immers 
afkomstig uit het Noorden van Europa. Zo denken 
we aan de Artichoke van Poul Henningsen, de 
Fun reeks van Verner Panton en de Gräshoppa 
Lamp van Greta M. Grossman.

Deze designiconen gaan al meer dan vijftig jaar 
mee en zien er nog steeds even stijlvol en trendy 
uit als toen. Hier dan ook geen felle kleuren, deze 
designs spreken voor zich.

Scandinavisch design wordt gekenmerkt door twee 
basiswaarden: eenvoud en functionaliteit

https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_lo_5744164906_geel~0RTTH?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/verpan_fun_1dm_pendant_parelmoer~046GV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_lo_5744164883~0RTSZ?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018


14 dmlights

https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Karaktervolle hanglampen
Een hanglamp met een uniek design geeft je interieur een eigen persoonlijkheid.  

Welke hangt er straks in jouw woning?

Pagina 14 Louis Poulsen Cirque ø150 ø220 ø509,43 Koper vanaf € 240,33. Pagina 15 &tradition Spinning BH1 Grey pendellamp € 
188,81, Absinthe Rimba L Wit pendellamp € 108,80, Muuto Unfold MU 09012 Mustard pendellamp € 164,78, Lightyears Caravaggio 
Matt P1 Wit pendellamp € 219,90, Trio Wood Pendant Wood pendellamp € 39,51, Anglepoise Original 1227 Linnen wit / grijs 
pendellamp € 95,81, Tom Dixon Beat Light Tall zwart/koper pendellamp € 404,11, Louis Poulsen Cirque LO pendellamp € 240.33, 
Wever & Ducre Shiek 2.0 Wit/goud 143,92

https://www.dmlights.be/_tradition_spinning_bh1_grijs~06DLP?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/lightyears_caravaggio_matt_p1_wit~0AYO0?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/tom_dixon_beat_light_tall_zwart___messing~04XNX?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/absinthe_rimba_l_wit~0M1S5?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/louis_poulsen/cirque?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/trio_wood_pendel_hout~0U8YH?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/anglepoise_original_1227_pendellamp__linnenwit___grijs~0TBWI?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/muuto_unfold_mu_09005_geel~10CWU?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/wever___ducre_shiek_2_0_wit___goud~0TWGJ?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018


16 dmlights

Waarop letten bij het kiezen 
van badkamerverlichting?
De juiste verlichting is belangrijk voor elke ruimte in huis, maar zeker in de badkamer. Naast 
functioneel, moet deze ook sfeervol zijn én naargelang de plaatsing in min of meerdere mate 
bestand tegen vochtigheid. We zetten de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.

Tip 1
IP-WAARDE
Omdat de badkamer een natte ruimte is, gelden hier specifieke regels omtrent verlichting. Zo moet de 
IP-waarde aangepast zijn aan de “veiligheidszone” waarin de lamp zich bevindt. In mensentaal betekent 
dit dat de vochtbestendigheidsgraad van je verlichting hoger moet zijn naargelang ze dichter bij water 
geplaatst wordt. Deze vochtbestendigheid kan je afleiden uit het tweede cijfer van de aangegeven IP-
waarde. 

De minimaal aangeraden IP-waarde per zone is de volgende:

• Zone 0: IPX7

• Zone 1: IPX5

• Zone 2: IPX4

• Zone 3: IPX1
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Tip 2
HOE HELDERDER, HOE BETER
Naast de vochtbestendigheid, is ook de 
helderheid van het licht zeer belangrijk in de 
badkamer. Je moet er immers je haar goed 
leggen, je deftig scheren en natuurlijk ook je 
make-up aanbrengen. Vooral voor dit laatste 
wil je een zo natuurlijk mogelijk licht. Eigenlijk 
geldt hier: hoe helderder, hoe beter. Maar omdat 
je ook niet het gevoel wilt hebben dat je in een 
ijskast binnenwandelt, ga je best voor de gulden 
middenweg. Niet te koud dus, maar ook niet te 
warm.  

Ons advies: 3000K

Tip 4
GEBRUIK INDIRECT LICHT
Wat de sfeer in de badkamer wel ten goede komt, is indirecte verlichting. Geen kans op verblinding, een 
vleugje luxe en een perfecte manier om bepaalde elementen, zoals het bad, in de verf te zetten. Een 
streepje indirect licht, in combinatie met enkele kaarsjes en je hebt meteen de perfecte setting voor een 
heerlijk, ontspannend bad. 

Tip 3
LET OP DE PLAATSING
De juiste lichtkleur heb je al, nu nog de plaatsing. 
Bij spiegelverlichting opteer je best voor licht 
langs weerszijden van de spiegel. Zo vermijd je 
schaduwen op je gelaat, die je wel hebt bij licht 
van bovenaf.  
Bij het plaatsen van (inbouw)spots, zijn er twee 
zaken die je in acht moet nemen. Zorg dat de 
spots het licht evenredig verdelen over de ganse 
badkamer, zodat er geen donkere hoekjes 
ontstaan. Let er ook op dat je geen spots recht 
boven het bad plaatst. Verblind worden terwijl 
je een bad neemt werkt nu eenmaal niet echt 
bevorderlijk voor de relaxte sfeer.

Pagina 17 Deltalight Carree Gt S1 Wit € 47,43, Astro Galaxy AS 0440 Spiegel € 314,73

https://www.dmlights.be/deltalight_carree_gt_s1_wit~08WT6?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/astro_galaxy_as_0440~08B2F?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_zwartblauw~0SP8K?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/tafellampen?collection=Rituals&brand=foscarini&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/luceplan_curl_d76n1_chroom~0TMNK?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/fontana_arte_uovo_table_wit~00JLD?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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De lamp van je dromen
Een slaapkamer kan niet zonder nachtlampje, toch? De perfecte lamp voor op je nachtkastje hoort 

een gezellige, rustige sfeer uit te stralen, en kan liefst ook nog eens gedimd worden. Zo zal je 
ongetwijfeld heerlijk in dromenland belanden.

LUCEPLAN CURL
Deze lamp smeekt simpelweg om hem te 
gebruiken als nachtlamp. Want zeg nu zelf, het 
design doet je toch ook denken aan de maan die 
schittert aan de hemel tussen duizenden sterren? 

FOSCARINI RITUALS
Met de Rituals nemen we je graag mee voor een 
tripje naar het Oosten. En laat nu net Oosters 
design staan voor onder meer stilte en rust, wat 
ideaal is voor de slaapkamer.

&TRADITION FLOWERPOT
Of wat had je gedacht van dit vrolijk lampje van 
&tradition? Zet de Flowerpot op je nachtkastje, 
en je zal ’s morgens gegarandeerd goedgeluimd 
opstaan. 

FONTANA ARTE UOVO
Wat er nu eerst was, de kip of het ei, laten we 
in het midden. We weten wel zeker dat deze 
eivormige lamp ideaal is voor op je nachtkast, 
zodat je ’s morgens kakelfris de dag kunt starten.

Pagina 18 Luceplan Curl D76N1 Wit tafellamp € 258,15, &tradition FlowerPot VP3 Diep rood tafellamp € 191,68, Foscarini Rituals 
Tavolo FLUO 3 Wit tafellamp € 316,37, Fontana Arte Uovo table Wit € 248,31
Pagina 19 Luceplan Curl D76N1 Wit tafellamp € 258,15, &tradition FlowerPot VP3 Diep rood tafellamp € 191,68, Foscarini Rituals 
Tavolo FLUO 3 Wit tafellamp € 316,37, Fontana Arte Uovo table Wit € 248,31

https://www.dmlights.be/luceplan_curl_d76n1_wit~0TMNI?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_diep_rood~0SP8G?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/foscarini_rituals_tavolo_fluo_3_wit~06C50?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/fontana_arte_uovo_table_wit~00JLD?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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https://www.dmlights.be/slamp?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/slamp_veli_pendel_opaal~0RS6F?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/slamp_the_lightning_archives_extra_large_love_peace_joy~1181P
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Toppers voor boekenwurmen
De ideale leeslamp is onmisbaar voor de echte boekenliefhebber. Een kleine tafellamp of een iets 

grotere staanlamp? Deze 9 kanjers staan te popelen om je boekenvriend te worden.

Pagina 20 Slamp Clizia Battery Fumé tafellamp € 176,47, Slamp Veli pendel Opaal € 214,28. Slamp The Lightning Archives Extra-
large Love peace joy € 594,93. Pagina 21 Absinthe Billy T Zwart/koper tafellamp € 108,80, Marset Bicoca oplaadbaar tafellamp € 
171,28, Flos Spun Light T1 Tavolo DIM Wit tafellamp € 666,47, Foscarini Colibri Lettura Terra Wit staanlamp € 511,13, Trio Luke 
Mat nikkel staanlamp € 116,64, Artemide Tolomeo Lettura halo Alu staanlamp € 161,01, Gubi Bestlite BL2 Zwart/chroom tafellamp 
€ 549,00, Muuto Leaf MU 20355 Groen staanlamp € 329,00, Kundalini Toric KU K954BAEU Wit/oranje tafellamp € 528,77

https://www.dmlights.be/absinthe_billy_t_zwart___koper~0QZE5?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/foscarini_colibri_lettura_terra_wit~04GNZ?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_oplaadbaar_bleekroze~12KR3?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_lettura_halo_aluminium~089ID?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/muuto_leaf_mu_20355_groen~10CYC?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/gubi_bestlite_bl2_zwart___chroom~0TP21?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/kundalini_toric_ku_k954baeu_wit___oranje~122JM?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/flos_spun_light_t1_tavolo_dim_wit~00IYL?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/trio_luke_staanlamp_mat_nikkel~0B6RD?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Pagina 22 Philips Hue White Ambiance uitbreidingslamp Wit € 31,63. Pagina 24 Philips Hue Wellner Wit € 98,86, Philips Hue 
Bridge € 53,08

https://www.dmlights.be/philips_hue_white_ambiance_uitbreidingslamp_wit~10B4E?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Slimme verlichting: iets voor jou?
Begrippen als domotica, smart homes en slimme woningen gaan al heel wat jaren mee. Toch 

merken we dat vele mensen dit nog steeds aanvoelen als een ver-van-mijn-bedshow. Onterecht 
weliswaar. Je hoeft je huis niet helemaal te verbouwen om je woning intelligent te maken. 

Integendeel, vaak is de installatie in een wip gebeurd. Welkom in de slimme wereld.

HOE WERKEN SLIMME LAMPEN?
Bij slimme verlichting is het noodzakelijk dat de 
lampen verbinding kunnen maken met andere 
producten en toepassingen. Deze verbinding 
kan tot stand komen via Bluetooth of WiFi. Bij 
het gebruik van Bluetooth zit deze technologie 
ingebouwd in de lampen. Het grote nadeel 
bij deze optie is echter dat wanneer je wat 
verder van de lampen verwijderd bent, er geen 
Bluetooth-verbinding tot stand kan komen. 
Buitenshuis gebruik maken van je slimme lampen 
is hierbij dus niet mogelijk.

Intelligente verlichting die gebruik maakt van een 
WiFi-verbinding heeft deze belemmering niet. Het 
enige wat je nodig hebt is een tussenstation dat 
je aansluit op je modem. Nadien zullen je slimme 
lampen moeiteloos kunnen bediend worden 
via smartphone of tablet en kan je eenvoudig 
je verlichting laten communiceren met andere 
slimme producten.

HEB IK SLIMME VERLICHTING 
NODIG?
Uiteraard heb je geen slimme verlichting nodig. 
Net zoals niemand een smartphone of computer 
nodig heeft. Maar we kunnen je wel garanderen 
dat slimme verlichting, net zoals een smartphone 
of computer, je leven een pak aangenamer zal 
maken.

Wat kan je dan allemaal doen met deze slimme 
lampen? Wel, eigenlijk alles. Uiteraard is het 
mogelijk om vanuit je luie zetel je verlichting te 
bedienen via je smartphone of tablet. Uiteraard 
heb je de keuze uit miljoenen kleuren om de 
juiste sfeerverlichting te kiezen. Maar het gaat 

veel verder dan dit. Zou het niet leuk zijn als je 
verlichting automatisch aangaat wanneer je thuis 
komt? Zo moet je nooit meer binnenkomen in 
een donkere woning. Wil je aangenaam wakker 
worden? Laat dan je lampen een zonsopgang 
nabootsen op het moment dat je wakker wilt 
worden. Zo start je de dag steeds fris en monter. 
Een feestje? Je lampen kunnen moeiteloos 
gesynchroniseerd worden met muziek en films. 
Via If This Then That (IFTTT) kan je bepaalde 
voorwaarden instellen voor je verlichting. Laat 
je lampen flikkeren in de kleur van je favoriete 
voetbalploeg als ze een doelpunt maken, of 
verander de kleur van je verlichting wanneer 
je een e-mail ontvangt. Je kan het zo gek niet 
bedenken of het is mogelijk.

PHILIPS HUE
Begint het bij jou ook al te kriebelen? Een echte 
aanrader in de wereld van slimme verlichting 
is Philips Hue. Nadat je de Hue Bridge hebt 
aangesloten op je modem en de Hue-app hebt 
geïnstalleerd, heb je meteen toegang tot de vele 
mogelijkheden die Hue biedt.

Philips Hue segmenteert zijn producten in 3 
categorieën met telkens meer mogelijkheden, 
namelijk White, White Ambiance en White & 
Color Ambiance. Zo is het eenvoudig de lamp 
aan te schaffen die bij jouw noden hoort.

Dit draadloze verlichtingssysteem van Philips laat 
tevens ruimte voor derden om bij te dragen aan 
Hue. Op die manier zijn er ondertussen heel wat 
apps te downloaden die elk leuke features met 
zich meebrengen. Probeer ze zeker eens uit.
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https://www.dmlights.be/philips_hue_wellner_wit~0TUPL?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_motion_sensor_wit~11IFH?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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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

Licht voor jouw momenten

Van warm naar 
koel wit

Inclusief
dimmer
switch Lezen

Zacht wit

Relax
Warm wit

Energie opdoen
Koel wit

Concentreren
Helder wit

https://www.dmlights.be/philips_hue_dimmer_switch_wit~11IFF?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_wellner_wit~0TUPL?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips/philips-hue.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_amaze_zwart~0TUP3?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_being_aluminium~0TUOV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_runner_white_ambiance_2x_spot_wit~0TUPX?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Verlichting als 
inbraakbeveiliging

Koning winter is in het land. De ene zijn vriend, de andere zijn vijand. Niet iedereen houdt van 
temperaturen die wel eens rond het vriespunt durven schommelen, of van nachten die langer 

duren dan hun dagen. Velen onder ons vertrekken naar het werk in het donker met het gevoel dat 
het nog steeds bedtijd is. Maar voor één bepaald beroep is de langer durende duisternis die de 

winter ons biedt een groot voordeel: de inbreker. 

Als een van de oudste stielen uit de geschiedenis 
van de mensheid zijn deze personen nooit graag 
geziene gasten geweest. Je kan jezelf wapenen 
tegen ongewenst bezoek door middel van enkele 
handige tips. De juiste verlichting zorgt dikwijls al 
voor voldoende afschrikking.

BUITENVERLICHTING
In de duisternis voelt de inbreker zich als 
een vis in het water. Hij is minder zichtbaar 
waardoor hij vrijwel ongestoord zijn gang kan 
gaan. Enkele tuinspots verlichten de nabije 
omgeving al voldoende waardoor je huis een 
minder aantrekkelijk doelwit wordt. Of verlicht je 
oprit door middel van tuinpalen of grondspots. 

Het geeft jou niet alleen een beter zicht als je ’s 
avonds met de auto thuiskomt, het schrikt ook de 
inbreker af. 

Geen zin om je woning continu te verlichten? 
Bewegingsmelders bieden je de oplossing. Je 
buitenverlichting zal dan enkel branden wanneer 
er beweging wordt waargenomen. Gebruik dit 
best enkel in de buurt van de toegangswegen 
tot je huis zoals de voordeur, de zijdeur en/
of de carport. Het is niet alleen handig voor als 
je zelf laat thuiskomt (zo vind je gemakkelijk 
het sleutelgat of de deurklink), de inbreker 
schrikt zich ongetwijfeld te pletter wanneer hij 
plots in de spotlights komt te staan en zal het 
hoogswaarschijnlijk op een lopen zetten.

https://www.dmlights.be/philips-hue.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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LAMPEN LATEN BRANDEN
Ben je geen fan van buitenverlichting? Ook 
binnenskamers kan je het nodige doen. Laat 
op strategische plaatsen de verlichting branden 
terwijl je weg bent, zoals een tafellamp in de 
inkomhal of een staanlamp in de woonkamer. Zo 
wek je de indruk dat er iemand aanwezig is in de 
woning is en schrik je criminelen af.

Dankzij de vooruitgang van LED-technologie 
is deze optie erg interessant geworden. LED-
lampen zijn nu zo energiezuinig dat de extra 
branduren zo goed als geen invloed hebben op 
jouw energiefactuur. Zo hoef je je geen zorgen te 
maken te maken tijdens een avondje uit. 

“ Enkele tuinspots verlichten 
de nabije omgeving al 

voldoende waardoor je huis 
een minder aantrekkelijk 

doelwit wordt”
VAKANTIEPERIODES
De winter betekent voor de liefhebbers vaak 
het sein om op skivakantie te vertrekken. 
Uiteraard blijft hun woning op dit moment voor 
een lange tijd onbewaakt, iets wat inbrekers 
ook weten. Vakantieperiodes zorgen steevast 
voor een verhoging van de inbraakcijfers. Er zijn 
gelukkig een heleboel middelen die de woning 
beschermen tijdens een lange afwezigheid, 
waardoor je met een gerust hart kan genieten van 
je vakantie.

Maak bijvoorbeeld gebruik van een 
‘aanwezigheidssimulatie’. Dit systeem doet de 
verlichting op bepaalde tijdstippen automatisch 
aan- en uitgaan. Hiermee creëer je voor 
buitenstaanders de indruk dat je nog steeds in 
de woning aanwezig bent. Dit handige systeem 
zit bij de meeste domoticasystemen standaard 
ingebakken. Ondertussen zijn er ook al meerdere 
verlichtingssystemen die deze functie aanbieden. 

Zo heeft Philips zijn Hue-systeem op de markt 
gebracht, waarbij je met een simpele app op 
je smartphone kan bepalen welke lampen je 
wanneer wilt doen branden. Meer hierover kan je 
in ons artikel Slimme verlichting (blz. 23) lezen.

Door de technologische vooruitgang weten 
inbrekers vandaag niet meer zeker wanneer je 
buitenshuis bent. Ga hiermee aan de slag en 
maak het de criminelen zo lastig mogelijk.

Tot slot geven we je graag nog enkele extra 
tips mee tegen woninginbraken. Een kleine 
investering, niet alleen in verlichting, kan je 
achteraf een hele hoop ellende besparen.

• Versterk je deuren met een    
 veiligheidscilinder

• Plaats vergrendelbare raamkrukken op   
 je ramen

• Laat veiligheidsglas plaatsen

• Plaats een alarmsysteem, eventueel in   
 combinatie met videobewaking

• Even weg? Doe alle deuren op slot en   
 sluit alle ramen

• Zorg dat de woning goed zichtbaar is   
 vanop de straat

• Leg geen waardevolle voorwerpen in   
 het zicht

• Vragen de buren om een oogje in het   
 zeil te houden

• Vraag eventueel advies aan een   
 diefstalpreventieadviseur.

https://www.dmlights.be/philips_mygarden_moss_roestvrij_staal~0C365?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Pagina 26 Philips Hue system. Pagina 27 Philips MyGarden Moss Roestvrij staal grondspot € 37,43 Pagina 28 Modular Lighting 
Portfolio 0.2 IP54 Led Zwart structuur tuinpaal € 608,83

https://www.dmlights.be/modular_lighting_portfolio_0_2_led_ip54_wit_structuur~0SM0T?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Wondermooie wandlampen
Een hanglamp met een uniek design geeft je interieur een eigen persoonlijkheid.  

Welke hangt er straks in jouw woning?

Pagina 29 Artemide Cadmo LED Zwart/wit wandlamp € 327,24, Wever & Ducre Lightdrop 1.2 Chroom wandlamp € 289,68, Flos 
Foglio Parete Wit wandlamp € 169,71, Fontana Arte Io Parete Wit wandlamp € 197,12, Gubi Cobra Grossman Zwart wandlamp € 
379,00, Louis Poulsen AJ Wall Zwart wandlamp € 548,19, Marset Ginger 42 C Eik / eik wandlamp € 508,07, Studio Italia Kelly AP 
Mat wit wandlamp € 260,16, Deltalight Vision S OUT LED WW Alu grijs wandlamp € 311,18

https://www.dmlights.be/artemide_cadmo_led_zwart___wit~0AEDL?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/fontana_arte_io_parete_wit~0C7V0?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/wandlampen?collection=Ginger&brand=Marset&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/wandlampen?collection=Vision&brand=deltalight&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/studio_italia_kelly_ap_mat_wit~0BCQC?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/gubi_cobra_grossman_zwart~0TOZA?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_aj_wall_zwart~05PRK?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/flos_foglio_parete_wit~00IMP?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/wever___ducre_lightdrop_1_2_chroom~0AX04?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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https://www.dmlights.be/marset_followme_mr_a657_001_wit___hout~0AYIC?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Knusse winteravonden
De winter wordt vaak geassocieerd met kille, sombere en donkere dagen. Op de feestdagen na valt 
er weinig of niets te beleven. “Wat een saaie periode,” denk je misschien wel. Maar met een beetje 

creativiteit maak je van de winterperiode een uiterst gezellige tijd, waarvan je zou willen dat hij 
eeuwig duurde.

KOKKERELLEN
Maak eens wat meer tijd vrij om een uitgebreide 
maaltijd klaar te maken. Nee, een ster hoeft je 
diner niet te verdienen. De sfeer en gezelligheid 
zullen het eten automatisch naar een hoger 
niveau tillen. 

Zorg ervoor dat er tijdens het koken zelf 
voldoende helder licht is. Je wilt immers niet in je 
vingers snijden. Wanneer je aan tafel gaat mag 
het allemaal wat gezelliger. Een extra warm wit 
licht zal meteen de gepaste sfeer serveren.

OP BEZOEK
Niets zo prettig als vrienden of familie uitnodigen 
voor een gezellige avond. Praat even bij over je 
laatste avonturen, of haal die spelletjesdoos nog 
eens vanonder het stof. Dit alles bij een hapje en 
een drankje, en je avond kan niet stuk.

Wanneer je bezoek krijgt is het belangrijk 
voldoende sfeervol licht te voorzien. Je wilt 
immers niet dat je gasten vermoeid worden door 
de duisternis. Andersom boet je bij te veel licht 
dan weer in aan gezelligheid. Een goede mix 
is dus cruciaal. Enkele lichtaccenten, zoals een 
leuke tafellamp, doen vaak wonderen.

FILMAVOND
De winter is de periode bij uitstek om te genieten 
van een leuke film. Of je nu houdt van drama, 
actie, horror of een komedie, tijdens de winterkou 
kan iedereen genieten van een heerlijke 
blockbuster in een warme woonkamer. 
Hou de woonruimte bij het bekijken van de 
film vrij donker. Een klein lichtaccentje mag 
zeker, maar overdrijf niet. Ook het gebruik van 
(gekleurde) indirecte verlichting achter je televisie 
is een tof idee. Je kan hier meer over lezen op 
bladzijde 11. 

ROMANTISCH MET Z’N TWEETJES
Vorst en sneeuw zijn de ideale omstandigheden 
voor een gezellige avond met z’n tweetjes. Kruip 
lekker dicht tegen elkaar, meer heb je niet nodig 
om er een heerlijk romantische avond van te 
maken. 
Net zoals bij een filmavond raden we ook hier 
aan niet te veel licht te gebruiken. Dim je lichten 
voor het beste resultaat. Doe hierbij nog enkele 
kaarsjes in brand, en de romantiek zal hoogtij 
vieren. Zorg uiteraard wel voor voldoende 
licht onderweg naar boven om ongelukken te 
vermijden. 

https://www.dmlights.be/philips_myliving_berry_wit~11UUL?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Pagina 30 Marset FollowMe MR A657-001 Wit/hout tafellamp, 159,78. Pagina 31 Philips MyLiving Berry tafellamp € 39,86. Pagina 
32 Modular Lighting Buzze Led Pushdim Zwart structuur tafellamp € 321,50, Philips InStyle Gilbert tafellamp € 66,31, Modular 
Lighting Duell Wall Led Zwart structuur/goud wandlamp € 417,13. 

https://www.dmlights.be/modular_lighting_buzze_led_pushdim_zwart_structuur~0652C?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/binnenverlichting/wandlampen?collection=Duell&brand=modular+lighting&utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_instyle_gilbert_wit~0E2TN?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Opzoek naar wooninspiratie?      www.abitaz.com

https://www.dmlights.be/marset_santorini_mr_a654_001_wit~0ARU7?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.abitaz.com/nl?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.abitaz.com/nl?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Wist je dat…

Pagina 34 Moooi Horse Lamp MO MO-PALI310002B Zwart € 4127, Slamp Clizia Battery Gerookt € 176,47

De dmlights website van over heel de wereld bezocht wordt? Zo hadden we het afgelopen 
jaar bezoekers uit 224 verschillende landen, waaronder zelfs een bezoeker uit Christmas 
Island! 

dmlights in hetzelfde jaar gelanceerd is als het populairste mailplatform ter wereld? 

Zowel Gmail als onze website werden in 2004 boven het doopvont gehouden.

We ook een webshop hebben op Tmall, het online shopping platform van Alibaba. 

Deze Chinese tegenhanger van de dmlights website ziet er op zijn zachtst gezegd iets 
anders uit.

dmlights ook paarden verkoopt? De Moooi Horse Lamp ziet er uit als een paard op ware 
grootte, maar dan met een lampenkap op zijn hoofd.

Onze producten ook op de Belgische tv te zien zijn? Voor ‘Steracteur, Sterartiest’ hebben we 
namelijk 140 Nordlux Stripped hanglampen voorzien voor de waiting room.

De oprichter Paul De Meutter vroeger een regionale DJ was?

CEO Jef De Meutter de online winkel is begonnen als excuus om minder in de fysieke winkel 
te hoeven helpen? (kwam hij daar even bedrogen uit…)?

https://www.dmlights.be/moooi_horse_lamp_mo_mo_pali310002b_zwart~0W2N0?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://dmlights.tmall.hk/?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://dmlights.tmall.hk/?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://dmlights.tmall.hk/?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_stripped_e27_40w_koper~0ZPTN?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_stripped_e27_40w_koper~0ZPTN?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
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Vul in en maak kans op...
een Slamp Clizia battery! Vul het kruiswoordraadsel in en mail je antwoord  

naar magazine@dmlights.com voor 31 maart 2018. Succes! 

HORIZONTAAL
1. Lengtemaat in ruimtevaart 2. Voor de middag, Dierengeluid, Alliantie 3. Heldenverhaal, Persoonlijk 
voornaamwoord 4. Uitvinder gloeilamp, Zonnegod 5. Sint 6. Striphond, Thé Dansant, Drietal, Helper van 
kerstman 7. Pictogram, Reeds 8. Radiozender, Overdreven, Wereldkampioenschap 9. Buislamp, Fiets, 
Glijtuig 10. Kinderspeelgoed, Grootvader 11. Grapje, Letter uit het Griekse alfabet 12. Schildersdoek, 
Trekdieren 13. Klein kind 14. Versiering kerstboom, Grieks eiland 15. Als een … in het water 16. Gifslang, 
Slinger 17. Oost-Europeaan, Evangelische Omroep, Rondhout 18. Decimeter, Op het kerstmenu

VERTICAAL
1. Goudkleurig metaal, Universitair Ziekenhuis, … Fundum 2. Gitaarmuziek 3. Regenboogkleur, 
Familielid, Noorse god 4. Europese hoofdstad, Non-Alcoholisch 5. Zonnekring, Ten Voordele Van, Hert  6. 
Trademark, Fruitsoort 7. Kaartenboek, Televisie 8. Anijsdrank 9. Projectieplaatje, Werpschijf   
10. Europese hoofdstad, Gevangenis 11. Zoogdier, Scoutsnaam 12. Jongensnaam, Hoon, Loofboom   13. 
Temperatuurschaal, In orde, Oost-Vlaanderen 14. Rijksinstituut 15. Tenger, Bijl, Groente 16. Moment, 
Lichamelijke Opvoeding 17. Hoofddeksel, Luchtschip 18. Light Emitting Diode, En Andere, Januari
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https://www.dmlights.be/slamp_clizia_battery_gerookt~12PZV?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018


dmlights fotoactie
Laat aan de buitenwereld zien welke leuke plek je jouw pas aangekochte 
lamp hebt gegeven!

Als we jouw foto gebruiken op onze website of social media, verdien je er 
naast de eer ook nog eens 50 euro mee.

dmlights

https://www.dmlights.be/louis_poulsen/collage?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/dmlights-fotoactie.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/dmlights-fotoactie.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018

