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43 BL 10
Zeker geen nieuwigheid, maar wel 
nieuw op de markt: Bestlite by 
Gubi, relanceert de lamp BL10. In 
1932 bestempelde ‘The Architects’ 
Journal’ Bestlite als de eerste reve-
latie van Bauhaus in Engeland.
De BL10 is ontstaan uit de nood 
van een diamantair: hij moest 
het slijpen van kostbare stenen 
optimaal kunnen belichten. Hij was 
heel tevreden van het prototype 
en liet er elf bijmaken. Zo is de 
productie begonnen… Sedert het 
einde van de jaren 30 is de lamp 
zonder onderbreking geproduceerd, 
maar enkel op bestelling. Nu maakt 
zij deel uit van het permanente 
gamma van Bestlite.
t 0475 84 87 61 | www.bestlite.com

44 Gigant
Deze giga-ophanging van 
105 cm in LDPE (Low Density 
Polyethyleen) wordt geproduceerd 
door Wever & Ducré, en is in essen-
tie bedoeld voor de verlichting 
van grote ruimten, zoals auditoria, 
kantoren of warenhuizen. Door 
de sobere en neutrale design laat 
Gigant zich in de omgeving inte-
greren, terwijl de lamp toch voor 
een kleine bijkomende decoratieve 
toets zorgt. Gigant bestaat ook als 
wandlamp.
t 05123 24 40
www.wever-ducre.com

45 Discoco
Discoco van Marset is zowel een 
lamp als een beeldhouwwerk en 
heeft een grote ophanging (diame-
ter 880 of 550 mm). De armatuur 
bestaat uit 35 identieke schijven in 
witte glanzende lak en speelt met 
het licht dat vanuit zijn kern komt. 

De draagarmen van de schijven zijn 
van gespoten aluminium en maken 
een montage zonder schroeven 
mogelijk.
t 050 71 81 40 | www.marset.com

46 Wa
Helemaal nieuw in het gamma van 
Leddesigninnovation: een kleine 
wandlamp in aluminium gecre-
eerd door het Belgische bureau 
Eerdesign. De lamp werkt met 
een Power LED van 4 W op 230 V. 
Het lichtrendement maakt vele 
toepassingen mogelijk en verlicht 
gelijktijdig zoldering of vloer. Wa 
meet 124 mm x 50 mm x 30 mm en 
bestaat in zwart, verguld of wit.
t 09 241 57 30
www.leddesigninnovation.com 

47 Raam
De producent Multiline breekt met 
de lamp Raam met het concept van 
de toegevoegde wandlamp: het 
bedrijf schept een band tussen de 
muur en de te verlichten ruimte. 
Het is een allegorie van de natuur-
lijke lichtbron dat een raam is. Het 
gamma bevat vijf formaten van mat 
wit gelakte lampen, die compact 
fluo of T16 lichtbronnen van ver-
schillend vermogen gebruiken. 
t 011 45 02 60
www.multiline-licht.com

48 Traffic Hinge
Een multifunctionele verlichtings-
armatuur is een gegeerd toestel 
door architecten die geconfron-
teerd worden met het verlichten 
van ingewikkelde volumes. Om 
de koppeling van de verschil-
lende modules mogelijk te maken, 
wat bij dit soort samenstellingen 
noodzakelijk is, heeft Modular een 

scharnier ontworpen dat soepel 
en zonder voorbereiding zowel 
de mechanische als elektrische 
onderdelen verbindt. Traffic Hinge 
bestaat in mat zwart en in kleur 
op verzoek en kan horizontaal een 
hoek vormen van 180° en verticaal 
van 90°. Design: Rotor Group.
t 051 26 56 56
www.supermodular.com

49 Cad Leather
De met de hand afgewerkte lederen 
lampen van Tal stralen luxe en 
kwaliteit uit. De natuurlijke nerven 
verschaffen elke lamp een uniek en 
authentiek karakter. Alle toestellen 
zijn verkrijgbaar met een vergulde 
of geanodiseerde reflector. De 
collectie omvat een stalamp, een 
tafellamp, een hanglamp, een 
plafond- en een wandlamp.
t 051 46 43 41 | www.tal.be
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