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1 Il Fanale Drop 270.02.ORT Messing pendellamp € 265,92. 2 Muuto Beam MU 12121 Zwart tafellamp € 198,99. 3 Absinthe Timba 
Slim Zwart / goud hanglamp € 50,75. 4 Louis Poulsen PH 5 Blauw pendellamp € 686,08 

Cover Moooi Pet Light Uhuh Wit / goud € 522,49. Moooi Pet Light Noot Noot Wit / goud € 522,49. Pagina 2 &tradition Formakami 
JH3 Wit / zwart pendellamp € 191,18. &tradition Marble Light SV6 Wit tafellamp €205,70
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https://www.dmlights.be/absinthe_timba_slim_zwart___goud~0M1RP
https://www.dmlights.be/muuto_beam_mu_12121_zwart~15WFY
https://www.dmlights.be/_tradition_formakami_jh3_wit___zwart~0SP9K
https://www.dmlights.be/il_fanale_drop_270_02_ort_messing~0C3DE
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_ph_5_mini_blauw~12ZI0
https://www.dmlights.be/_tradition_marble_light_sv6_wit~0B613
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Interieurtrends voor 2019
Zo rond de jaarwisseling blikken vele mensen graag terug op het afgelopen jaar.  
Wat is er gebeurd, welke waren de beste films, wie was er volop in de media, …?  

Bij dmlights doen we daar lekker niet aan mee. Nee, wij kijken liever vooruit.  
Daarom presenteren wij met veel plezier de top 3 interieurtrends voor het komende jaar!

Trend 1

ECOLOGISCH VERANTWOORD
Waar je huis in 2018 nog letterlijk groen moest 
zijn, met planten(prints) en andere natuurlijke 
invloeden, wordt 2019 figuurlijk groen. 

Ecologie is niet meer weg te denken uit de huidige 
samenleving. Ook naar de wereld van interior 
design heeft het groene denken nu zijn weg 
gevonden. Recycling, upcycling en het gebruik 
van duurzame materialen, het is hipper dan ooit 
tevoren. 

Natuurlijk kan je je halogeenballonnetjes vervangen 
door ledpeertjes om je steentje bij te dragen aan 
het milieu, maar het kan ook anders (én leuker). Zo 
kan je bij het Amerikaanse Graypants terecht voor 
prachtige lampen vervaardigd uit gerecycleerd 
karton. Hun populaire Scraplight collectie is sinds 
kort ook verkrijgbaar in een witte uitvoering, perfect 
voor lichte, moderne interieurs.

Recycleer je liever zelf? Met de Wever & Ducré 
Cork verander je je oude flessen in prachtige 
pendels in no time. Gebruik flessen in transparant 
glas voor een helder licht of ga voor sfeervol licht 
met gekleurd of melkglas.

Trend 2

MULTIFUNCTIONEEL EN FLEXIBEL
Multifunctionaliteit is hot! Modulaire meubels 
die makkelijk aan te passen zijn en kamers die 
meerdere functies vervullen zijn in opmars. Een 
bad in de slaapkamer, een woonkamer die ook 
werkkamer is of een zithoek in de keuken zijn 
maar enkele van de mogelijkheden. Op het gebied 
van inrichting zien we tv-toestellen die kunnen 
doorgaan als decoratiestuk, modulaire salons 
die je van opstelling kan veranderen en slimme 
verlichting die zich eenvoudig laat aanpassen naar 
jouw wensen.

Voor dit laatste kan je ondertussen bij verschillende 
merken terecht, maar de specialisten ter zake 
blijven Philips, met hun Hue aanbod, en WiZ. 

Is slimme verlichting voor jou toch net een brug 
te ver, dan hebben we nog een andere suggestie.  
De Gubi Multi-Lite collectie is, de naam zegt het 
zelf al, multi-inzetbaar. Door te spelen met de 
tweedelige kap verander je niet enkel het uiterlijk 
van deze lampen, maar ook de lichtverdeling. 
Uplight, downlight of beide, jij kiest.

Trend 3

EEN VLEUGJE KITSCH
Jaren hebben we onze neus opgehaald voor alles 
wat ook maar een beetje aan kitsch deed denken. 
Marmeren zuilen of mannentorso’s hoorden nu 
eenmaal niet thuis in de populaire woonstijlen 
van de afgelopen jaren, zoals Scandinavisch of 
minimalistisch design. Maar met de jaren 90 die 
terug trending zijn, mag het ook in het interieur net 
dat tikkeltje stouter (en fouter) zijn.

Bij deze trend de juiste verlichting zoeken was 
absoluut niet makkelijk. Kitsch heeft immers vaak 
een negatieve bijklank en we zetten natuurlijk 
geen enkele lamp graag in een slecht daglicht. 
Maar als er één merk wegkomt met een gezonde 
portie kitsch, is het wel Slamp. Het Italiaanse merk 
schuwt excentrieke ontwerpen niet en durft ook qua 
materiaalgebruik voluit te gaan. De Slamp Lillibet 
bijvoorbeeld is een moderne interpretatie van een 
klassieke kroonluchter, inclusief kristallen. Een 
beetje blingbling in je interieur kan geen kwaad, 
toch?

1 Graypants Scraplight collectie vanaf € 138,86. 2 Wever & Ducre Cork 1.0 LED Zwart € 111,08. 3 Gubi Multi-Lite Ø360 Messing 
pendellamp € 95,87. 4 Slamp Lillibet collection vanaf 179,70 
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Blijf op de hoogte van alle verlichtingstrends via  
www.instagram.com/dmlights_official

https://www.dmlights.be/wever___ducre_cork_1_0_led_zwart~0AWRV
https://www.dmlights.be/wever___ducre_cork_1_0_led_zwart~0AWRV
https://www.dmlights.be/gubi_multi_lite_o360_messing~0TTX7
https://www.dmlights.be/graypants/scraplight
https://www.dmlights.be/slamp/lillibet
http://www.instagram.com/dmlights_official
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5 Slamp Fiorella E27 40W Goud pendellamp € 340,06. Slamp Fiorella E14 40W Goud tafellamp € 186,80. 6 Graypants Scraplight 
collectie wit € 164,57. 7 WiZ Hero WZ WZ612069 Wit / hout tafellamp € 84,90.
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Bedien je  
Hue verlichting  
draadloos
 
Niet te fel. Niet te donker. Met één klik op de  
Hue Dimmer switch creëer jij precies de juiste  
sfeer. Of je nu eenvoudig wilt dimmen of de  
kleur aanpassen van koel tot warm licht.

www.dmlights.be/hue

Philips Hue 
Being

Philips Hue 
Runner

Philips Hue 
Explore

https://www.dmlights.be/slamp/fiorella
https://www.dmlights.be/graypants/scraplight?mainColor=Wit
https://www.dmlights.be/wiz_hero_wz_wz612069_wit___hout~153LV
https://www.dmlights.be/philips_hue_explore_wit~13QV7
https://www.dmlights.be/philips-hue-armaturen.l?utm_source=magazine&utm_medium=offline&utm_campaign=magazine-winter-2018
https://www.dmlights.be/philips_hue_being_aluminium~0TUOV
https://www.dmlights.be/philips_hue_runner_white_ambiance_2x_spot_wit~0TUPX
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Renoveren: een mooie kans
De prijzen voor huizen zijn nog nooit zo duur geweest. Logisch dat velen zich richten op het 

renoveren van hun huidige woning. En dat biedt mooie opportuniteiten. Bij een renovatie kan je 
eindelijk die zaken aanpassen waar je al zo lang van droomt.

LICHTPUNTEN VERPLAATSEN OF 
INSTALLEREN
Bij de installatie van verlichting ben je uiteraard 
gebonden aan de plaatsing van je lichtpunten. 
Hangt die hanglamp toch niet op de juiste plek? 
Wil je enkele wandlampen aan de muur? Of zie 
je het zitten om inbouwspots te plaatsen? Een 
renovatie is dan ook de perfecte gelegenheid 
om hier iets aan te doen. Vooral wanneer je 
opnieuw laat bepleisteren en dekvloer leggen 
is de installatie van nieuwe lichtpunten relatief 
makkelijk. Trouwens, ook bij een renovatie is het 
maken van een lichtplan of elektriciteitsplan een 
goed idee. Contacteer ons en we helpen je hier 
graag mee verder.

www.dmlights.com/lichtplan 

OVERSCHAKELEN OP DOMOTICA
Een oudere woning zal waarschijnlijk niet uitgerust 
zijn met domotica. Een renovatie is dan ook perfect 
om hier eens aan te denken. Domotica biedt je 
meer comfort, meer controle en is energiezuinig. 
Ga bij een verbouwing na welke installaties 
moeten aangepast worden om domotica mogelijk 
te maken in jouw woning. Raad nodig? Ook hier 
helpen we je graag mee verder. Contacteer ons 
snel via www.dmlights.com/domotica. Zo is jouw 
woning helemaal klaar voor de toekomst.

Ben je wel geïnteresseerd in slimme verlichting, 
maar zijn al die aanpassingen toch net iets te veel 
van het goede? Met Philips Hue en WiZ is jouw 
huis in een handomdraai uitgerust met slimme 
verlichting.

GEBRUIK LEDVERLICHTING
Niet alle aanpassingen hoeven grote werken te 
veroorzaken. Om je energiefactuur aanzienlijk te 
verlagen is het al voldoende om gewoon klassieke 
halogeenlampen te veranderen naar ledlampen. 
Een kleine investering die jouw gerenoveerde 
woning meteen een pak energiezuiniger zal 
maken.

LED OP
Grote aanpassingen aan je verlichting zijn niet 
zonder gevaar. Vertrouw het werk daarom toe aan 
een professional. Veiligheid staat immers boven 
alles.

Duw hier met je v inger. 

Oeps, deed het n ie ts? Typ d i t 
adres dan over in de browse

r van je computer. .

VRAAG JE LICHTPLAN / 
ELEKTRICITEITSPLAN AAN.

Onze verlichtingsadviseurs staan klaar om 
jou verder te helpen. 

Maak een afspraak via  
https://www.dmlights.com/lichtplan

Of mail naar 
info@dmlights.com

https://www.dmlights.be/filter?search=patera
http://www.dmlights.com/lichtplan
http://www.dmlights.com/domotica
https://www.dmlights.com/lichtplan
mailto:info%40dmlights.com?subject=Aanvraag%20lichtplan
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Vijf bolvormige lampen in een 
winters jasje

Brrr… Koning Winter is in het land. Tijd voor wollen sokken, dikke winterjassen en, als de 
weergoden het toelaten, tonnen sneeuwpret. Niets leuker dan de dag beginnen met een groot 
sneeuwballengevecht. Zit je liever gezellig aan het haardvuur met een warme chocolademelk? 

Geen probleem, dan brengen wij de winterpret tot bij jou  
met deze lichtgevende sneeuwbal-lookalikes.

SNEEUWUILTJE
Dit kleine uiltje vormt het perfecte bolvormige 
accessoire in elke woning. Het mat-witte 
lichaam van glas en de gouden keramieken 
accenten geven deze lamp een stijlvol, winters 
karakter. Dit tafellampje maakt deel uit van de 
collectie Pet Lights van Moooi. Zijn uilen niet 
helemaal jouw ding? Ook Uhuh’s broertjes, 
pinguïn Noot Noot en konijntje Purr, zoeken 
nog een warme thuis.

Moooi Pet Light Uhuh € 522,49. Moooi Pet Light Noot Noot € 522,49. Moooi Pet Light Purr € 522,49

SLIMME SNEEUWBAL
Philips combineert de speelsheid van een 
bolvormig design met de functionaliteit 
van slimme verlichting. Het resultaat 
daarvan is deze praktische plafondlamp. 
Dankzij de Hue Buckram heb jij de 
volledige controle over je verlichting. Je 
kan dus lekker met je kop chocolademelk 
bij het haardvuur blijven zitten terwijl je 
het licht dimt met de Hue app of met de 
dimmer switch.

Philips Hue Buckram wit vanaf €71,15

SNOWBALL OF GLO-BALL?
Geen enkele sneeuwbal is volmaakt rond. 
Ook deze handgeblazen Flos Glo-Ball is 
dat niet. De ietwat afgeplatte diffuser wordt 
met de mond geblazen, wat een uniek 
karakter geeft aan deze lamp. De Glo-Ball 
familie is vrij uitgebreid en bestaat onder 
meer uit armaturen voor aan het plafond, 
op tafel en aan de muur. Voor ieder wat 
wils!

Flos mini Glo-ball collectie vanaf € 89,31 
Flos Glo-ball collectie vanaf € 177,50

SPEL VAN LICHT EN SCHADUW
De grootste troef van Kelly? Dat zijn haar 
verrassende, speelse vormen. En ja, we 
hebben het wel degelijk over een lamp. De 
patronen op de lampenkap van de Kelly 
worden met een laser uitgesneden en maken 
van deze vloerlamp een echte blikvanger. 
Dit populaire design van Studio Italia bestaat 
in verschillende uitvoeringen, maar dit witte 
exemplaar heeft toch wel het meest winterse 
karakter.

Studio Italia Kelly Mini Sphere € 411,02

https://www.dmlights.be/moooi/pet_light
https://www.dmlights.be/moooi/pet_light
https://www.dmlights.be/philips_hue_buckram_1x_wit~11IG5
https://www.dmlights.be/flos/mini_glo_ball
https://www.dmlights.be/philips_hue_buckram_1x_wit~11IG5
https://www.dmlights.be/flos/glo_ball
https://www.dmlights.be/studio_italia/kelly
https://www.dmlights.be/studio_italia_kelly_mini_sphere_ta_mat_wit~069WM
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WINTER OP EEN STOKJE
De Castore laat zich het best omschrijven 
als een sneeuwbal op een staander. Bij deze 
verfijnde staanlamp gaat alle aandacht naar 
de bolvormige diffuser, en terecht. De witte bal 
van geblazen glas straalt een prachtige gloed 
uit. De spits toelopende staander geeft deze 
creatie van Artemide een bijkomende elegantie. 
Liefhebbers van dit design kunnen behalve 
deze staande lamp ook een hang- of tafellamp 
in huis halen. 

Artemide Castore collectie vanaf € 148,76

Een lampje als geschenk
De winterperiode is de tijd van de cadeautjes. Denk maar aan Kerstmis, Nieuwjaar of Valentijn. 

Met één van deze lampjes zal je gegarandeerd iemand heel erg blij kunnen maken.

1 Kundalini Kushi 16 Messing tafellamp € 241,40. 2 Philips MyLiving Portable Light Wit tafellamp € 12,40. 3 Absinthe Pose Zwart 
tafellamp € 59,22. 4 Artemide Dalu Tavolo Zwart tafellamp € 72,26. 5 Kartell Take Transparant Groen tafellamp € 82,81. 6 Flos 
Bellhop FL F1060075 Oranje tafellamp € 174,24. 7 Hay Turn On Oranje tafellamp € 129,01. 8 Muuto Beam MU 12121 Zwart 
tafellamp € 198,99. 9 Nordlux Siv Bol Wit tafellamp € 43,42
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https://www.dmlights.be/artemide/castore
https://www.dmlights.be/kundalini_kushi_16_messing~122HC
https://www.dmlights.be/philips_myliving_portable_light_wit~0ST8D
https://www.dmlights.be/muuto_beam_mu_12121_zwart~15WFY
https://www.dmlights.be/kartell_take_transparant_groen~04WBM
https://www.dmlights.be/artemide_dalu_tafellamp_zwart~088O5
https://www.dmlights.be/flos_bellhop_fl_f1060075_oranje~14S1C
https://www.dmlights.be/nordlux_siv_tafellamp_bol_wit~12LLP
https://www.dmlights.be/absinthe_pose_tafellamp_zwart~0T0LI
https://www.dmlights.be/hay_turn_on_tafellamp_groen~13HB3
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Van olielamp tot laser: de 
geschiedenis van de lamp

Ledverlichting is vandaag niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Honderd jaar geleden 
was er van deze populaire uitvinding echter nog geen sprake. Hoe de lamp is ontstaan en welke 
ontwikkeling ze heeft doorgemaakt in de loop der jaren, dat lees je hieronder. Kom met ons mee 

op een reis terug in de tijd. 

SPAARLAMP EN HALOGEENLAMP
Ook al was de gloeilamp een commercieel schot 
in de roos, hij had ook heel wat nadelen. De korte 
levensduur en de slechte energie-efficiëntie zijn 
slechts twee van de aspecten die de zoektocht 
naar een alternatief stimuleerden. Het resultaat 
van die zoektocht was de ontwikkeling van 
de halogeenlamp en de spaarlamp, die beide 
energiezuiniger zijn dan de gloeilamp.

LEDVERLICHTING
Ledverlichting kende een moeizame ontwikkeling. 
De eerste toepassingen met led stammen al uit 
de vorige eeuw. De zogenaamde Led Emitting 
Diode werd in de jaren 70 vooral gebruikt als 
indicatielampje in afstandsbedieningen of als 
lichtbron in zaklampen. Het was echter pas in de 
jaren 90 dat led echt wist door te breken, dankzij 
de verhoogde betrouwbaarheid van de lampjes en 
de productie van led in meerdere kleuren. 

VERLICHTING VAN DE TOEKOMST
Vandaag is ledverlichting een erg populaire vorm 
van verlichting. Maar hoe lang zal dit zo blijven? 
Technische innovaties volgen elkaar namelijk in 
sneltempo op. Wonen we binnenkort in een huis 
met alleen maar laserverlichting? De toekomst zal 
het uitwijzen. 

Wij blijven de opkomende trends in ieder geval op 
de voet volgen.

OLIELAMP 
Onze reis start in de Kopertijd, rond 4500 v.Chr. 
Het is in die periode dat de olielamp het levenslicht 
zag. Deze eerste, primitieve lampen werden 
gemaakt van rood aardewerk in de vorm van een 
kommetje. Later werden ze platter en kregen ze 
een tuitje. 

ARGANDSE LAMP 
In 1780 onderging de olielamp een revolutionaire 
wijziging, toen Aimé Argand zijn vernieuwende 
ontwerp van de olielamp patenteerde. De 
verbeterde lichtoutput en handige vormgeving 
maakten van de Argandlamp een echt 
succesnummer. 

GAS- EN PETROLEUMLAMPEN
De Industriële Revolutie zette een nieuwe golf 
van innovatie in gang. Er werden efficiëntere 
manieren bedacht om een ruimte te verlichten. 
Petroleumlampen en gaslampen zijn hier twee 
voorbeelden van. Gaslicht werd al aan het einde 
van de 18de eeuw ontwikkeld, petroleumlampen 
werden voor het eerst geïntroduceerd in 1859.

GLOEILAMP
In de loop van de 19de eeuw begonnen heel 
wat wetenschappers te experimenteren met 
elektrisch licht. Het was uiteindelijk Edison die de 
werking van de gloeilamp perfectioneerde, met 
een ontwerp dat niet alleen technologisch, maar 
ook commercieel levensvatbaar was. Hij wordt 
daarom beschouwd als de uitvinder van de eerste, 
bruikbare gloeilamp.
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Met deze Philips Hue lampen maak je 
het deze winter extra gezellig thuis

De winterperiode is niet enkel de koudste periode van het jaar, maar ook de donkerste. Het is 
dan ook van groot belang om binnen de nodige gezelligheid en voldoende licht te voorzien, als 
remedie tegen een gemene winterdip. Net op die behoefte speelt Philips Hue perfect in met zijn 

assortiment Hue armaturen. 

SCHEP METEEN DE PERFECTE 
SFEER
Voor wie niet bekend is met de Philips Hue 
collectie, even een korte introductie. Hue is het 
merk waaronder Philips zijn ‘slimme verlichting’ 
uitbrengt. Deze verlichtingstoestellen en lampen 
geven je naast standaardfuncties als aan/uit en 
dimmen nog een pak extra mogelijkheden. Denk 
aan het veranderen van lichtkleur, bedienen vanop 
afstand, creëren van lichtsferen en nog veel meer. 

Voor al deze extra functies heb je normaal een 
Hue Bridge nodig om je toestellen te connecteren 
en de Hue app op je smartphone of tablet om het 
allemaal aan te sturen. Echter, Philips biedt nu 
ook de mogelijkheid om enkele van de populairste 
functionaliteiten te gebruiken, zonder dat je deze 
extra’s nodig hebt.

Bij een selectie van de Hue armaturen zit 
tegenwoordig namelijk een Hue Dimmer Switch bij 
in de verpakking. Deze Switch zorgt ervoor dat je je 
nieuwe Philips Hue recht uit de doos kan gebruiken, 
zonder installatie van extra accessoires. Zo schep 
je meteen de perfecte sfeer voor elk moment.

HAAL NOG MEER UIT JE HUE 
LAMPEN
Wil je je nieuwe aanwinst ten volle benutten en 
optimaal profiteren van alle mogelijkheden die 
slimme verlichting te bieden heeft? Dan kan je 
natuurlijk altijd nog een Hue Bridge aanschaffen. 
Via dit extra toestel breng je je lampen in connectie 
met het wereldwijde web en open je een blik vol 
mogelijkheden.

ENKELE MOGELIJKHEDEN:
• ’s Avonds nooit meer thuiskomen in het donker.  
 Dankzij de geo-fencing functionaliteit merken je  
 Hue lampen op dat je je huis nadert en springen  
 ze automatisch aan bij wijze van verwelkoming.

• Gerust op wintersport vertrekken. Dankzij timers  
 en alarmen die je eenvoudig kan instellen, lijkt   
 het alsof er elke avond iemand aanwezig is. Een  
 eerste afschrikking voor ongewenste gasten.

• Beleef home entertainment als nooit tevoren.   
 Connecteer je Hue verlichting met je gaming   
 console, televisie of muziek en dompel je onder  
 in een wereld van kleuren.

Met Philips Hue kies je jouw lichtrecept
Uiteraard kan je met de Hue Dimmer Switch je lampen aan- en uitschakelen en, zoals de naam al weggeeft, 
dimmen. Maar er is meer! Je kan met de I/O knop ook wisselen tussen vier voorgeprogrammeerde 
lichtrecepten.

ENERGIZE
Energize zorgt voor een koel en levendig 
licht en geeft meteen een extra boost in 
vitaliteit. Dit koel witte licht geeft lichaam en 
geest energie, zodat je vol goede moed aan 
je dag kan beginnen.

CONCENTREREN
De perfecte lichtsetting om gefocust te 
blijven. Ga snel en efficiënt te werk met dit 
heldere, witte licht. Ideaal om te studeren, 
te werken of zelfs voor het uitkiezen van de 
juiste outfit.

LEZEN
Het meest aangename licht om je heerlijk te 
verliezen in een goed boek. De uren vliegen 
voorbij bij dit zacht witte leeslicht.

KOM TOT RUST
Warm wit licht dat helpt om je even helemaal 
te ontspannen. Voetjes omhoog, Hue aan 
en genieten maar. Net het verwenmomentje 
dat je op het einde van de dag nodig hebt.

Hieraan herken je deze  
selec t ie van Hue armaturen

https://www.dmlights.be/philips-hue-armaturen.l
https://www.dmlights.be/philips_hue_amaze_zwart~0TUP3
https://www.dmlights.be/philips_hue_being_wit~0TUOT
https://www.dmlights.be/filter?search=wellner
https://www.dmlights.be/philips/hue
https://www.dmlights.be/philips/hue
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Strakke, moderne wandlampen
Een modern interieur wordt gekenmerkt door neutrale kleuren, eenvoudige vormen  

en open ruimtes. Deze wandlampen kunnen hierin niet ontbreken.

1 Artemide Cuma 10 Wit wandlamp € 169,99. 2 SLV GL 100 Slot Gips Wit wandlamp € 36,35. 3 Deltalight Topix WW Wit wandlamp 
€ 105,21. 4 Wever & Ducre Inch 2.6 LED Zwart wandlamp € 147,25. 5 Philips MyLiving Savoir Aluminium wandlamp € 70,16. 
6 Flos Tight Light Parete Wit wandlamp € 233,04. 7 Trio Rotario TR 223170201 Wit wandlamp € 97,51. 8 Absinthe Plastor LED 
8,7W Gips wandlamp € 93,10. 9 Astro Pella 190 Wit wandlamp € 140,91 Absinthe Bloc 2 Zwart € 39,99

4

7

2
1
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Absinthe verlichting is in 
het leven geroepen om dit 

tijdperk van eindeloze, 
persoonlijke mogelijkheden 

te omarmen

https://www.dmlights.be/slv_gl_100_slot_gips_wit~09196
https://www.dmlights.be/domus_sten_linum_eik___creme~0B9QQ
https://www.dmlights.be/absinthe_plastor_wandlamp_led_8_7w_gips~0B8N6
https://www.dmlights.be/philips_myliving_savoir_aluminium~00NLG
https://www.dmlights.be/wever___ducre_inch_2_6_led_zwart~0AWZA
https://www.dmlights.be/flos_tight_light_parete_wit~04IB9
https://www.dmlights.be/astro_pella_190_wit~14EZX
https://www.dmlights.be/deltalight_topix_dl_3041702w_wit~08YJD
https://www.dmlights.be/trio_rotario_223170201_wit~0B787
https://www.dmlights.be/absinthe_bloc_2_100x100x100mm_zwart~0801X
https://www.dmlights.be/absinthe
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Hoe groot moet de lamp 
boven mijn eettafel zijn?

Stel je even voor: je hebt recent een prachtige eettafel gekocht. Uiteraard zoek je hier bijpassende 
verlichting voor. Tijdens een bezoekje aan de dmlights webshop vind je de hanglamp van je 

dromen. Maar je ontdekt al snel dat deze lamp beschikbaar is in meerdere formaten. Help, welke 
moet je nu kiezen? Geen paniek, er zijn enkele slimme trucjes die je hierbij zullen helpen.

RONDE TAFELS 
Heb je een ronde tafel aangekocht? Dan raden we 
aan om ook een ronde hanglamp te kiezen. Zorg 
ervoor dat de diameter van de lamp niet groter is 
dan 50% van de breedte van het tafelblad. Zo zal 
je op een gezellige manier kunnen tafelen met je 
gezin, vrienden en familie.

RECHTHOEKIGE TAFEL

Bij een rechthoekige tafel heb je de keuze: ofwel 
ga je hier voor één langwerpig armatuur, ofwel 
kies je voor meerdere kleinere lampen.  
Dit is persoonlijke smaak.

Als je opteert voor 1 lamp boven de eettafel, is het 
om te beginnen belangrijk een hanglamp te kiezen 
met dezelfde verhoudingen. Deel de breedte van 
je eettafel door 2. Trek daarna nog eens 50 cm 
van de lengte af. Dit is de maximale grootte van je 
hanglamp. Een lamp voor een eettafel van 200 x 
100 cm zal dus maximaal 150 x 50 cm groot zijn.

Heb je liever meerdere hanglampen boven je 
eettafel? Deel dan de lengte van de tafel door het 
aantal lampen plus 1 om de maximale diameter 
te weten te komen. Bij een tafel met een lengte 
van 200 cm kan je dus 3 hanglampen met een 
diameter van 50 cm naast elkaar hangen.

OOK BELANGRIJK
Uiteraard zijn dit enkel richtlijnen. Zo zal 
bijvoorbeeld een hanglamp met een gesloten kap 
er meteen veel zwaarder uitzien dan een lamp 
met een open structuur. Hou hier rekening mee 
bij de keuze van je lamp. Ook de plafondhoogte is 
een belangrijke factor. Bij een hoog plafond kan je 
gemakkelijker grotere hanglampen kiezen.

Twijfel je toch nog over de juiste afmeting bij 
jou thuis? Neem zeker contact op met onze 
klantendienst, en we helpen je met alle plezier 
verder.

Lightyears Suspence P2 Mat grijs pendellamp € 460,12 Philips Hue Being Aluminium pendellamp € 269,89 

https://www.dmlights.be/philips_hue_being_aluminium~13VFO
https://www.dmlights.be/lightyears_suspence_p2_mat_grijs~0TXBC
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1 2

3

4

1 Deltalight Metronome DL 2867027B Zwart pendellamp € 615,92. 2 Deltalight B-Liner 65 P630 Geanodiseerd aluminium 
pendellamp € 599,72. 3 Louis Poulsen Collage 450 Wit pendellamp € 735,88. 4 LZF Escape Ivoorwit pendellamp € 471,29

https://www.dmlights.be/deltalight_metronome_dl_2867027b_zwart~08Y5N
https://www.dmlights.be/en/deltalight_b_liner_65_p630_anodised_aluminium~090DX
https://www.dmlights.be/en/louis_poulsen_collage_450_white~0QIV7
https://www.dmlights.be/en/lzf_escape_lz_1688_scsp20_ivory_white~0AH00
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DE LEUKSTE LAMPEN VOOR 
EEN LANDELIJK INTERIEUR

Een landelijk interieur, wat stel jij je daarbij voor? Een ouderwets boerderijtje op het platteland, 
met krakende vloeren en stoffige meubels? Het plattelandsleven vormde inderdaad de 

inspiratiebron voor deze populaire woonstijl. Toch hoeft landelijk wonen allesbehalve oubollig te 
zijn, zo bewijzen de volgende lampen. 

IL FANALE DROP
Gezelligheid, warmte en sfeer. Het zijn slechts 
enkele van de termen die geassocieerd worden met 
een landelijk interieur. Laat die eigenschappen nu 
ook net zijn wat deze Drop-hanglamp uitstraalt. Je 
kan deze sfeermaker zowel binnen- als buitenshuis 
ophangen, want een beetje regen vormt voor hem 
geen enkel probleem.

Il Fanale Drop € 265,92

NAUTIC QUAY LIGHT
Dit roodkoperen design doet misschien wel een belletje 
rinkelen. Wandlampen zoals deze Quay Light zijn 
namelijk een populaire keuze als gevelverlichting bij 
landelijke woningen. En dat hoeft niet te verbazen, want 
hij lijkt als twee druppels water op de traditionele lampen 
die gebruikt werden om landbouwschuren te verlichten.

Nautic Quay Light vanaf € 397,50

ABSINTHE VITRUM
Op zoek naar een blikvanger voor je binnen- of buitenmuur? 
Deze glazen kooi is misschien wel de ideale aanvulling voor 
jouw landelijke interieur. Dankzij zijn eenvoudige design en 
veelzijdige uitstraling voelt de Absinthe Vitrum zich thuis in 
zowel rustieke als moderne woningen.

Absinthe Vitrum vanaf € 79,99

IL FANALE GIRASOLI
Een landelijk interieur, ouderwets? Girasoli bewijst 
het tegendeel. Deze smaakvolle plafondlamp heeft 
een minimalistisch design dat geïnspireerd werd door 
eenvoudige, geometrische vormen. Behalve dit gouden 
exemplaar kan je ook kiezen voor een armatuur met een 
koper- of ijzerlook.

Il Fanale Girasoli € 216,29

NORDLUX LELIO
Als er een verkiezing voor beste staanlamp in een modern 
landelijk interieur was, dan zou Nordlux Lelio wel eens 
hoog kunnen eindigen. Deze knappe armatuur met dubbele 
lichtbron sluit immers perfect aan bij die populaire woonstijl: 
hij combineert een moderne staander met een stel sfeervolle 
lampenkappen.

Nordlux Lelio € 113,98

https://www.dmlights.be/en/absinthe_vitrum_l_black~0CH2H
https://www.dmlights.be/en/il_fanale_drop_270_02_ort_brass~0C3DE
https://www.dmlights.be/en/il_fanale_drop_270_02_ort_brass~0C3DE
https://www.dmlights.be/en/il_fanale_drop_270_02_ort_brass~0C3DE
https://www.dmlights.be/en/lightyears_kaiser_idell_ly_62703008_black~1225C
https://www.dmlights.be/en/nautic_quay_light_90_red_copper~00SOC
https://www.dmlights.be/en/nautic_quay_light_45_black_lacquered_red_copper~0671O
https://www.dmlights.be/en/il_fanale_girasoli_if_208_01_on_natural_brass~110TA
https://www.dmlights.be/en/absinthe_vitrum_s_black~0CH2D
https://www.dmlights.be/en/absinthe_vitrum_l_black~0CH2H
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Starten met thuiswerken:  
5 handige tips

Thuiswerken wint meer en meer aan populariteit. Een positieve evolutie, vinden wij. Want, indien 
goed aangepakt, levert het tal van voordelen op voor werkgever én werknemer. Denk maar aan een 
verhoogde productiviteit, meer flexibiliteit en een betere jobtevredenheid. Nu is de vraag: hoe pak 

je thuiswerken goed aan? Wij helpen je op weg met 5 handige tips.

1. CREËER JE EIGEN WERKPLEK IN 
HUIS
Begin je met thuiswerken? Een goede eerste 
stap is het kiezen van een geschikte werkplek. 
Die kan variëren van een plekje aan de eettafel, 
tot een bureau onder de trap of een volwaardige 
zolderkamer. Heb je moeite om je te concentreren 
wanneer er andere mensen in de buurt zijn? Dan 
zonder je je best af van je huisgenoten.

De ideale thuiswerkplek, dat is er eentje met 
daglicht. Voldoende daglicht werkt niet alleen 
energiebesparend, het bevordert ook de 
productiviteit. Zonlicht houdt namelijk je bioritme 
in stand, waardoor je een natuurlijke energieboost 
krijgt. Zorg ervoor dat je bureau dwars staat ten 
opzichte van het raam, op die manier creëer je de 
perfecte lichtinval.

2. ZORG VOOR DE JUISTE 
VERLICHTING
Niet alleen daglicht, maar ook goede 
kunstverlichting is van belang voor thuiswerkers. 
Op sombere winterdagen is er immers weinig 
natuurlijk licht en wordt het al vroeg donker. 
Investeren in de juiste bureauverlichting 
verhoogt je concentratievermogen en vermindert 
vermoeidheid en hoofdpijn. Elke werkplek zou 
voorzien moeten zijn van een combinatie van 
basisverlichting en functioneel licht.

Basisverlichting is de algemene verlichting in een 
ruimte. Zorg ervoor dat het licht genoeg is, zodat 
je geen last krijgt van vermoeide ogen. Afhankelijk 
van je werkplek kan je kiezen voor plafondlampen 
of wandlampen. Als je een volledige kamer 
ter beschikking hebt als kantoor, dan is een 
langwerpige hanglamp zoals SLV Q-line een 
aanrader. Bevindt je werkplek zich onder de trap 
en is een plafondlamp geen optie? Misschien 
is een wandlamp dan wel wat voor jou. Voor 
liefhebbers van Scandinavisch design: Kaiser Idell 
van Lightyears is een leuk én handig wandmodel.

Met functionele verlichting bedoelen we een lamp 
die gericht is op je bureau. Heel wat mensen 
opteren voor een traditionele bureaulamp, 
zoals de budgetvriendelijke lampen van Philips 
MyHomeOffice. Als het wat meer mag kosten, 
raden we Flos Kelvin of Artemide Tolomeo 
aan. Maar voel je zeker niet verplicht om een 
bureaulamp in huis te nemen. Ook een staanlamp 
kan immers perfect dienst doen als functionele 
verlichting.

3. BEWAAK DE GRENS TUSSEN 
WERK EN PRIVÉ
Thuiswerken heeft tal van voordelen, maar er zijn 
ook enkele valkuilen waarvoor je moet opletten. 
Zo loop je als thuiswerker het risico dat de grens 
tussen je werk- en privéleven vervaagt. Zowel de 
werkuren als de werkplek zijn immers minder goed 
afgebakend, waardoor inspanning en ontspanning 

al snel in elkaar overvloeien. Probeer daarom om 
tijdens de dag niet te veel tijd te spenderen aan 
privézaken. Het omgekeerde geldt ook: als de 
werkdag erop zit, leg je werk dan ook echt aan de 
kant.

4. STEL EEN WERKSCHEMA OP
Een planning is een uitstekend hulpmiddel om de 
werkdag af te bakenen en je to-do-lijstje zo efficiënt 
mogelijk af te werken. Ben je een ochtendmens? 
Kruip dan meteen achter je bureau wanneer je 
opstaat. Avondmensen kunnen iets later aan de 
dag beginnen en wat langer doorwerken. Deel je 
werkschema ook met je huisgenoten, zodat ze 
weten wanneer je niet gestoord wilt worden.

5. VERGEET NIET TE PAUZEREN
Last but not least: neem voldoende pauzes. Op 
kantoor las je ook af en toe een rustmoment in, 
waarom zou dat thuis anders moeten zijn? Ben je 
iemand die het moeilijk vindt om het werk even aan 
de kant te leggen, dan is het een goed idee om je 
pauzemomenten in te plannen. Je kunt een alarm 
instellen op je smartphone, of je kan een stapje 
verder gaan en je verlichting laten knipperen 
wanneer het tijd is voor een pauze. Hoe dat kan? 
Met de slimme verlichting van Philips Hue of WiZ 
bedien je je lampen met een handige app. Dat 
schept eindeloze mogelijkheden, waarvan timers 
instellen er slechts één is. Veel werkplezier!

Artemide Tolomeo Micro Halo Aluminium bureaulamp € 187,00
Lightyears Kaiser Idell LY 62703008 Mat Zwart tafellamp € 501,85

https://www.dmlights.be/lightyears_kaiser_idell_ly_62703008_zwart~1225C
https://www.dmlights.be/artemide_tolomeo_micro_halo_aluminium~089HX
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Tafellampen in alle kleuren
Alle kleuren van de regenboog, een populaire meidengroep zong er een liedje over. Ook voor onze 
tafellampen is deze titel perfect van toepassing. Met ons ruime assortiment is er namelijk keuze te 

over. Geloof je ons niet? Lees snel verder: we zullen het bewijzen.

&TRADITION FLOWERPOT
We kunnen niet beter starten dan met een 
lamp die gebaseerd is op de flowerpower. De 
naam Flowerpot werd dan ook niet gestolen. 
Deze prachtige designlamp is, zoals het een 
flowerpowerlamp betaamt, op deze rode versie 
na in nog 9 andere kleuren beschikbaar.

&tradition Flowerpot VP3 Diep rood € 290,39

SLAMP CLIZIA
Een boeketje bloemen ziet er meestal erg vrolijk 
en kleurrijk uit. Net zoals deze leuke Clizia. De 
vele Opalflex-plaatjes kregen net zoals de voet 
een fris oranje kleurtje. Bovendien zorgen deze 
plaatjes voor een gezellig en speels licht. En, niet 
onbelangrijk, dit boeketje zal nooit verwelken.

Slamp Clizia Tafel Oranje €156,30

FOSCARINI BINIC
Blauw doet ons meteen denken aan de zee. 
En wat is er dan beter dan een lamp te kiezen 
die een connectie heeft met de kust? Deze 
schattige Binic heeft zijn naam te danken aan 
een vuurtoren. En ja, met een beetje verbeelding 
wanen we ons meteen op het strand.

Foscarini Binic Blauw Tavolo € 140,08

MARSET BICOCA
Als je aan vele kleuren denkt, denk je 
gegarandeerd ook aan kleurpotloden. En wat 
lijkt deze fijne Bicoca hier erg op. Bovendien is 
deze creatie oplaadbaar, waardoor je geen last 
hebt van vervelende elektriciteitskabels. Met 
de Bicoca haal je gegarandeerd een leuke eye-
catcher in huis.

Marset Bicoca Oplaadbaar Geel € 180,29

FLOS MISS SISSI
Mogen we deze elegante Miss Sissi even aan 
je voorstellen? Deze stijlvolle verschijning 
steelt de show in een prachtig indigo jurkje. 
De zachte lichtverspreiding maakt haar ideaal 
als sfeerverlichting in de woonkamer, of als 
nachtlampje in de slaapkamer. Gezelligheid 
verzekerd.

Flos Miss Sissi Tavolo Violet € 89,31

KARTELL TAKE
Ondertussen zitten we al halverwege onze 
regenboog, met de felgroene Take van Kartell. 
Met een karakteriserend tussenschot valt deze 
tafellamp erg op. Hierdoor creëert deze tafellamp 
een bijzonder lichtspel. Een retrolamp die in 
ieders interieur zijn plaatsje weet te veroveren.

Kartell Take Transparant Groen € 92,00

LOUIS POULSEN PANTHELLA
Een regenboog spreekt tot de verbeelding, toch? 
De Panthella van Louis Poulsen is dan de ideale 
tafellamp om dit lijstje af te sluiten. Designer 
Verner Panton probeert immers mensen 
hun verbeelding te laten gebruiken met zijn 
ontwerpen. Missie geslaagd!

Louis Poulsen Panthella Mini Violet € 335,93

https://www.dmlights.be/_tradition_flowerpot_vp3_deep_red~0SP8G
https://www.dmlights.be/slamp_clizia_table_orange~0RRT1
https://www.dmlights.be/flos_miss_sissi_tavolo_violet~00IU5
https://www.dmlights.be/marset_bicoca_rechargeable_yellow~12KQZ
https://www.dmlights.be/fontana_arte_pangen_sospensione_groen~05KWP
https://www.dmlights.be/kartell_take_transparent_green~04WBM
https://www.dmlights.be/louis_poulsen_panthella_mini_violet~0U4EG
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Waar halen ze het toch?
Soms hoef je heus geen designkenner te zijn om te weten waar ontwerpers hun mosterd haalden. 

Met namen als Artichoke, Onion of Horse Lamp laten sommige designlampen weinig aan de 
verbeelding over. Maar soms gaat er meer schuil achter het unieke uiterlijk van de lampen uit de 
dmlights collectie. In dit artikel ontrafelen we het verhaal achter enkele bijzondere creaties. Van 

jongleurs tot kapotte plastieken ooievaars, alles kan een bron van inspiratie zijn voor de creatieve 
ontwerpers achter de volgende buitenbeentjes.

DE JONGLEUR
Ooit al gehoord van contact juggling? Bij 
deze vorm van jongleren houdt de jongleur 
op elk moment contact met de ballen die hij 
gebruikt. Ogenschijnlijk moeiteloos laten deze 
evenwichtskunstenaars de ballen op hun handen 
en armen balanceren, alsof zwaartekracht niet 
bestaat. 

Danig onder de indruk van de jongleerkunsten 
van ene Tony Duncan, wou Michael 
Anastassiades hetzelfde effect creëren met zijn 
IC Lights collectie voor Flos. In zijn ontwerp laat 
hij een glazen bol balanceren op een fijne arm. 
De verhouding tussen de twee elementen is zo 
buiten proportie ls dat het lijkt alsof de bol elk 
moment kan ontsnappen. Zo creëert hij dezelfde 
magie als die waardoor hij geïnspireerd raakte.

Flos IC Lights vanaf € 331,05

HET TROUWCADEAU
Aftrappen doen we met de Bibibibi van Ingo 
Maurer. Zoals wel vaker het geval is bij de heer 
Maurer, is het design van deze tafellamp op zijn 
zachtst gezegd ongebruikelijk. Oorspronkelijk 
was de Bibibibi een uniek stuk, dat Ingo in 
mekaar had geknutseld als huwelijkscadeau 
voor een bevriend stel. Omdat het zo in de 
smaak viel werd hij later vast in productie 
genomen door het Duitse merk.

Het idee voor deze opmerkelijke lamp 
haalde Ingo bij een plastic ooievaar die hij 
bij Woolworths had gezien. De vogels waren 
uitverkocht en enkel een stel poten, zonder 
lichaam, stond nog in de winkel. Eerst wou de 
verkoper de poten niet meegeven, omdat het 
product niet volledig was. Ingo Maurer hield 
echter voet bij stuk, met het gekende resultaat.

Ingo Maurer Bibibibi € 768,71 

https://www.dmlights.be/ingo_maurer/collections
https://www.dmlights.be/ingo_maurer/collections
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DE PIZZAKOERIER
Dit is eentje van de hand van Marc Sadler 
uit de Foscarini stal. De Jamaica hanglamp 
werd aangevat als een project om een eerder 
technische lamp een vrolijker uiterlijk te geven. 
Om dit te bereiken, werd de TL-lamp ingepakt 
in repen gelaagd papier, die onderaan samen 
worden gehouden door een metalen profiel.

De ingeving voor een naam kwam toen het team 
dat de lamp ontwikkelde een pizzakoerier over 
de vloer kreeg. De man was een rastafari en de 
manier waarop zijn dreadlocks van achter zijn 
bandana alle kanten opsprongen deed Sadler 
denken aan de repen papier van zijn lamp. Dát is 
de officiële versie achter de naam Jamaica. Wij 
denken dat je echter in iets hogere sferen mag 
gaan zoeken…

Foscarini Jamaica Sospensione  
vanaf € 1300,22

TRADITIONELE POTTEN EN KRUIKEN
De Beat Light collectie van Tom Dixon is misschien wel 
één van de bekendste reeksen van designverlichting 
die beschikbaar is op de dmlights webshop, maar het 
verhaal erachter is wellicht minder gekend. 

Ergens begin jaren 2000 was Tom in India voor 
een NGO project dat ijverde voor het behoud en de 
ontwikkeling van de traditionele vaardigheden van 
metaalbewerkers uit Rajasthan. Geïnspireerd door 
de vormen van de potten en kruiken uit geslagen 
messing, ging Dixon aan de tekentafel zitten. Het doel 
was om de gebruikte verhoudingen en technieken 
van de lokale ambachtslieden zoveel mogelijk te 
bewaren. Zo kon met de productie van deze nieuwe 
Tom Dixon productlijn de afnemende vraag naar 
ambachtelijke kruiken deels opgevangen worden. Het 
project was een schot in de roos voor zowel Dixon 
als de werkers van Rajasthan. Tot op heden wordt 
immers elke Beat Light handgesponnen en -geslagen 
door de metaalbewerkers uit Noord-India.

Tom Dixon Beat Light collectie vanaf € 402,35

Sfeervolle hanglampen
Een knus interieur, dat wilt toch iedereen? Met een sfeervolle pendellamp zorg je niet  

alleen voor een gezellige aankleding, maar ook voor een aangenaam sfeerlicht.

1 Absinthe Timba Slim Zwart / goud pendellamp € 50,75. 2 Deltalight Metronome DL 2867027W Wit pendellamp € 615,92.  
3 Design for the People Gloss LED 6W Wit pendellamp € 169,35. 4 Gubi Turbo 36S Mat wit pendellamp € 476,10. 5 Hay Sinker 
L Rood pendellamp € 229,11. 6 Lightyears Lullaby P2 Steenpapier pendellamp € 258,26. 7 Moooi Non random ø480x540mm Wit 
pendellamp € 538,57. 8 Muuto Ambit ø40 Groen pendellamp € 299,00. 9 Terzani Bond L20S Zwart / goud pendellamp € 343,04
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https://www.dmlights.be/foscarini_jamaica_sospensione_wit~05Q0Z
https://www.dmlights.be/foscarini/jamaica
https://www.dmlights.be/tom_dixon/beat_light
https://www.dmlights.be/absinthe_timba_slim_zwart___goud~0M1RP
https://www.dmlights.be/deltalight_metronome_dl_2867027w_wit~08Y5O
https://www.dmlights.be/muuto_ambit_o40_groen~10CXE
https://www.dmlights.be/hay_sinker_l_rood~13HA7
https://www.dmlights.be/gubi_turbo_36s_mat_wit~0TP0G
https://www.dmlights.be/lightyears_lullaby_p2_steenpapier~0AYRF
https://www.dmlights.be/terzani_bond_l20s_zwart___goud~012J6
https://www.dmlights.be/design_for_the_people_gloss_led_6w_wit~0ZPGB
https://www.dmlights.be/moooi_non_random_o480x540mm_wit~00SMH
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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.

Woordzoeker
Vind jij de zin die we zoeken? Schrap de woorden in onze woordzoeker en maak met de overblijvende 
letters de zin die we zoeken. Succes! 

WERKNEMER AAN HET 
WOORD: 
Deze editie: Joëlle Boulanger – Retour

Ik ben Joëlle, sinds vorig jaar werkzaam bij 
dmlights op de dienst After Sales. Na 10 
jaar gewerkt te hebben in Mechelen was het 
tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Bij dmlights kan ik werken in eigen streek. 
Bovendien staat mensen verder helpen op mijn 
lijf geschreven. Doordat ik mij voornamelijk 
toespits op Franstalige klanten kan ik 
makkelijk mijn Franse kennis onderhouden. 
Verder hou ik mij dagelijks bezig met retours 
nakijken, leveringsproblemen, defecten en 
beschadigingen. Op die manier kan je me 
een echte problem solver noemen. Ik ben pas 
tevreden als er voor de klant een geschikte 
oplossing gevonden is. Elke dag is anders, wat 
de job zeer aantrekkelijk maakt. De afwisseling 
tussen kantoor- en magazijnwerk is top. 

dmlights is een jong, dynamisch 
bedrijf, met werknemers van 
alle leeftijden. Als ik een 
technische vraag heb, kan ik 
altijd wel bij iemand terecht 
die mij verder helpt. Dit maakt 
het super leuk om bij 
dmlights te werken.

Mijn favoriete lamp? 
De Terzani Mizu, 
zonder twijfel!

D D C E D G L A B W U E E N S

S A E H U Z W I N T E R J A S

W N L P O P W U E E N S E L L

I I E G K C S T O O B W O N S

N G N E N E O H C S D N A H G

A L O T U K O L V W U E E N S

A O S O E W S T A W U E E T I

B J D V R R S C V D I E A L N

S N E E U W S C H O E N E N S

J K I U R K A L H A R M T N H

I N E E I K S R A U A S E E S

N I E W H U L G M A I T T L R

E E R W T E N S O E P V S T K

L A N G L A U F E N R J E E A

A T E R P R E T N I W S R R N

Chocolademelk
Erwtensoep
Glad
Gluhwein
Handschoenen
Iglo
Ijsbaan
Koud
Kruik

Langlaufen
Oorwarmers
Schaatsen
Skieen
Slee
Sneeuw
Sneeuwbal
Sneeuwpop
Sneeuwschoenen

Sneeuwschuiver
Sneeuwvlok
Snowboots
Vorst
Winter
Winterjas
Winterpret
Winterslaap

WINKELVERKOPER MET 
KENNIS VAN ELEKTRICITEIT
Dagelijks verwelkomen we tal van klanten in 
onze winkel in Heist-op-den-Berg. Tal van 
vragen passeren de revue, en die kunnen 
soms best pittig zijn. Daarom zoeken we een 
enthousiaste winkelverkoper met kennis van 
elektriciteit, die onze klanten met het juiste 
advies kan verder helpen.

Heb jij de nodige kennis van elektrische 
(installatie)materialen? Heb je minstens 
een diploma secundair onderwerp in de 
richting Elektriciteit of Elektromechanica? 
Ben je steeds vriendelijk en kan je jezelf vlot 
uitdrukken in het Nederlands, ook als het 
technische termen betreft? 

Bekijk dan snel de volledige vacature op  
www.dmlights.be/jobs of stuur je sollicitatie 
naar jobs@dmlights.be.

Wie weet ben jij dan straks onze nieuwste 
collega.

Gezocht

1 Terzani Mizu R03S Transparant pendellamp € 1110,791

http://www.dmlights.be/jobs
mailto:jobs%40dmlights.be?subject=
https://www.dmlights.be/terzani_mizu_r03s_transparant~066S3


Blijf op de hoogte!
Nieuwigheden, promoties, inspiratie en ander nieuws. 

Je ontdekt het hier.

ONTDEK ALLE ACTIES EN 
NIEUWIGHEDEN ALS EERSTE

www.facebook.com/dmlights.be 
www.facebook.com/dmlights.nl

DE LAATSTE NIEUWTJES 
RECHTSTREEKS IN JE MAILBOX

www.dmlights.be/nieuwsbrief 
www.dmlights.nl/nieuwsbrief

ONTDEK DE MOOISTE 
INTERIEUR INSPIRATIE

www.instagram.com/dmlights_official

HET INTERESSANTSTE NIEUWS 
UIT DE VERLICHTINGSWERELD

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

dmlights
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