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SfeeRlicht in en om het huiS

STRAKKE
LICHTSCULPTUREN
Zeker nu het daglicht meer en meer moet onderdoen voor de duisternis, kunnen we in en om het 
huis wel wat extra gezelligheid gebruiken. Licht is in dit seizoen dé sfeerschepper bij uitstek. Elk 
jaar is het weer uitkijken naar de nieuwe pendels, staande lampen en wandarmaturen die het in- 
en exterieur extra in de kijker zetten. En toegegeven, sommige kunstzinnige exemplaren mogen op 
zich ook gezien worden... zelfs als het licht gedoofd is.
TeksT: Eva goossEns

niEmEndaLLEtjEs

MeT de Hand gEbrEid

De opmars van ledlicht gaat onver-
minderd verder. Wat dit dimbare 
Nothing armatuur van Luceplan 
weliswaar onderscheidt, is dat het 
de lichtdioden toont in al hun so-
berheid. Designer Francisco Gomez 
Paz brengt de ledverlichting terug 
naar haar originele vorm van ‘little 
nothings’ – kleine niemendalletjes – 
die voor dimbaar sfeerlicht zorgen. 
Plaats de lamp tegen een witte 
achtergrond en het licht zal verras-
send reflecteren. 
Formaat: 32 x 43 x h 110 cm. 

Het is vernieuwend, het is sfeervol 
én het is Belgisch: de  gebreide 
verlichtingscollectie van Monsieur 
Tricot. Met de hand gemaakt in het 
Antwerps atelier en, wat echt wel 
bijzonder is, zowel geschikt voor 
binnen als buiten. Het gamma omhelst 
twee modellen: Monsieur Lebonnet 
met grote steek en Madame Latoque 
met fijne steek. Design: Ilia Sigi 
Eckardt. Telkens verkrijgbaar in zwart 
en wit en in drie formaten:
ø 30 - 40 - 60 cm. 

Mood is een passende naam voor 
deze best imposante schijfvor-
mige pendel van ModoLuce, een 
decoratieve sfeerschepper boven 
de tafel. De kap is bekleed met 
naar keuze geplooide acrylstof 
of polyesterlint en verkrijgbaar 
in een ruime keuze aan kleuren. 
Design: Annarosa Romano + 
Bruno Menegon. Beschikbare 
formaten: ø 100 - 120 - 150 cm. 
Ook beschikbaar als wandarma-
tuur en plafondlamp. 

imposantE sCHIjf
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WandELEndE Tak
Deze eigenzinnige Médard tafel-
lamp, nieuw van Modular, kan met-
een op onze sympathie rekenen. Het 
zijn de zachte vormen en het knap 
stel organisch vormgegeven poten, 
geïnspireerd op de wandelende tak, 
die het hem doen. Uitgerust met 
een retrofit-ledlamp. Design: Basten 
Leijh. Formaat: h 53,5 cm. 

speL van Licht En schaduW
Van onder een waterval van aluminium tovert deze Metronome pendel van 
Delta Light warm licht en een speels samenspel van licht en schaduw te 
voorschijn. Design: Tim Van Steenbergen. Beschikbaar in 4 formaten: h 439 x 
ø 45 cm - h 55 x ø 45 cm - h 91 x ø 115 cm - h 140 x ø 210 cm. 

takE a 
paraCHuTe and…

akoesTIsCHe WErking

Light the room! Deze Parachute pendel van Ligne 
Roset bestaat uit drie modules in draadstaal, apart te 
koop, die je op tal van manier kunt combineren tot tel-
kens weer een ander armatuur met één tot maximum 
zes modules. Design: Nathan Yong. Formaten modules: 
h 25 x ø 80 cm - h 31 x ø 48 cm - h 50 x ø 26 cm. 

BuzziSpace, gespecialiseerd in akoestische producten, introduceert met 
deze BuzzoShade Pendant Medium een kleinere versie van de succesvolle 
BuzziShade designlamp. Het geluidsabsorberende vilt van dit armatuur 
zorgt voor een fijne akoestiek, of hij nu in een woonkamer of boven een 
vergadertafel hangt. In vele kleuren leverbaar en ecologisch verantwoord 
geproduceerd. Design: Stal Collectief. Formaat: h 42 x ø 74 cm. 

dEnnEnappEL
De nieuwe Phi-reeks van B.lux heeft iets weg 
van een gestileerde dennenappel die van 
binnenuit verlicht wordt. Het resultaat: een 
sfeervol indirect licht en mooi effect op de 
muur. Naast de pendels in drie formaten om-
vat het gamma ook wandarmatuur, tafellamp 
en verschillende staande lampen. 
Design: David Abad. Formaten pendels: 
ø 41 – ø 65,5 – ø 81,5 cm. 

duurzaaM in stonE papEr
Deze Lullaby pendel, nieuw van het Deense 
Lightyears, is gemaakt van Stone Paper en 
bezorgt de armatuur een zekere lichtheid en 
elegantie. Stone Paper is een ‘boomvrije’ en 
sterke papiersoort die voor een groot deel 
bestaat uit mineraal steenpoeder in plaats 
van houtpulp. Een duurzaam product met 
hoog designgehalte. Design: Monica Förster. 
Beschikbare formaten: ø 24,1 - 43 - 58,8 cm. 
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BeLLenbLaZEn

sLanke driEvuLdighEid

LichtsCHIjf

Deze Big Bubble van het 
eigenzinnige Dark – een 
designlabel van eigen bodem 
- lijkt wel het resultaat van 
een geoefende bellenblazer. 
En inderdaad, elk exemplaar 
is uniek, en handmatig 
geblazen en afgewerkt. 
Een opvallend ontwerp dat 
meteen enkele befaamde 
designprijzen in de wacht 
kon slepen. Design: Alex de 
Witte. Formaat: tussen de 90 
en 105 cm h.

Het Spaanse Bover pakt uit met Slend, een reeks van drie 
slanke en elegante ledarmaturen die net iets verschillen 
van vorm maar zich daardoor wel mooi laten combineren. 
Uitgevoerd in aluminium met keuze uit een afwerking in 
glanzend zwart, wit of gepolijst aluminium. 
Design: Christophe Mathieu. Formaat (zonder kabel): 
h 74,4 x ø 7,5 cm - h 65 x ø 11 cm – h 65 x ø 7,5 cm.

Best indrukwekkend, deze 
net iets groter dan manshoge 
staande Soledad staande 
lamp van Roche Bobois. 
De lichtschijf, die voor een 
indirecte verlichting zorgt, laat 
zich in hoogte regelen. De 
marmeren voet, verkrijgbaar 
in witte carrara of zwarte 
Marquina, zorgt voor de 
nodige stabiliteit. Design: Elsa 
Pochat. Formaat: h 207 cm. 

pEntagonaaL
Deze nieuwe lichtfamilie van FontanaArte dankt haar naam 
Astera aan het oud Griekse woord astron wat zoveel betekent 
als ster. Zowel de kap als de voet nemen enigszins de vorm 
aan van een pentagonaal prisma – beetje te vergelijken met 
een ster - waardoor deze armaturen meteen ook perfect in 
een hoek van de kamer passen. Design: Claesson Koivisto 
Rune. Formaten: tafellamp 40 x 70 cm, staande lamp 40 x 
150 cm en 40 x 27 cm + 260 cm max.  

spEL van LICHT en sCHaduw
Nieuw van Vibia is Set, een nieuw concept van te combineren 
muurblokken die licht tot kunst verheffen. Elke set heeft slechts 
één ledmodule, vast gemonteerd, die het licht richt op de 
andere blokken. Deze elementen kun je trouwens volledig naar 
wens en de stemming van het moment roteren voor telkens 
weer een ander lichteffect. Design: Xuclà. Beschikbare formaten 
lichtblok: b 18 en 22 cm. 

LIjnenspEL
Bij veel pendels vormt de kabel eerder 
een noodzakelijk kwaad of is het in ieder 
geval eerder bijzaak. Niet bij deze Flos 
String Lights! De extra lange zwarte 
draad krijgt hier zelfs een hoofdrol toe-
bedeeld en ondersteunt het lijnenspel in 
de architectuur van de ruimte. De lamp 
zelf, met warm ledlicht, is verkrijgbaar in 
een conische of bolvorm. Ze laat zich op 
verschillende manieren bedienen en dim-
men, onder meer met een app. Design: 
Michael Anastassiades. Beschikbare 
lengtes: 12 en 22 m. 

SfeeRlicht in en om het huiS
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arTIsTIeke instaLLatiE

ZuivErE LICHTLIjn

vLiEgEndE vLaMMen

statE-of-thE-art
LICHTTeCHnoLogIe

Met zijn totemachtige présence weet dit Tuareg arma-
tuur beslist de aandacht te trekken in elke ruimte. 
Een artistieke installatie die bovendien voor zowel 
functioneel als sfeerlicht zorgt. Daarvoor zorgen de 
drie onafhankelijke ledlichtbronnen, 360° draaibaar 
en voorzien van touch dimmers. Verkrijgbaar in het 
oranje en zwart chroom. Design: Ferruccio Laviani. 
Formaat: l 112 x d 78,3 x h 210. 

Zet je huis in de kijker, ook langs de buitenkant. Hierdoor 
benadruk je niet alleen de architectuur, maar verhoog je 
ook het veiligheidsgevoel. Doseren is hier weliswaar de 
boodschap. Het Yupi X gevelarmatuur van Delta Light 
tekent een zuivere op- en neerwaartse lichtlijn langs de 
muur. Het strakke en smalle toestel, ook verkrijgbaar in 
leduitvoering, is er zowel in een binnen- als buitenversie. 
Zo kan je interieur en exterieur stijlvol op elkaar 
afstemmen. Formaat: h 12 x b 4 x d 10,2 cm. 

Flying Flames van Ingo Mauer is een nieuw flexibel pendel-
systeem dat je toelaat een eigen compositie te maken. Jij 
kiest het aantal ‘Flames’, de gewenste kleur en de montage-
hoogte. Voeg één of twee van de dimbare downlighters toe 
voor een aangenaam licht op de tafel onder je persoonlijk 
samengestelde pendel. Formaat Flying Flame: b 3 x h 43 cm. 

Bij valavond transformeert de buitenmuur van deze strak 
vormgegeven woonst tot een heus licht kunstwerk. Hier-
voor werd gebruik gemaakt van de minimalistische Como 
up-/downlighter van het IP44. Gemaakt van aluminium 
met binnenin de state-of-the-art IvyLight-technologie die 
het beste haalt uit ledlicht, dit ook dankzij een optische 
lens van uitmuntende kwaliteit. Como is verkrijgbaar in 
aluminiumkleur en sinds kort ook in antraciet en cool 
brown. Formaat: h 7,9 x b 7 x d 13,3 cm. 
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