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The basic shape of Izar, a lamp designed by Gerd Couckhuyt , a lamp designed by Gerd Couckhuyt 
for lighting producer Modular, is a three-pointed star. for lighting producer Modular, is a three-pointed star. 
The design can be used both over your own coffee table The design can be used both over your own coffee table 
and in the project market. An example of the latter is and in the project market. An example of the latter is 
the Zuri Bar in Knokke, which was entirely decorated the Zuri Bar in Knokke, which was entirely decorated 
by Gerd. By combining several of these lamps a unit is by Gerd. By combining several of these lamps a unit is 
created, a puzzle system which allows architects to apply created, a puzzle system which allows architects to apply 
this lighting element in their own individual way. Besides this lighting element in their own individual way. Besides 
lights, Gerd also designs furniture and decorates spaces.lights, Gerd also designs furniture and decorates spaces.
www.interior-gc.be

Peter Vanooteghem studied interior architecture at Sint-Peter Vanooteghem studied interior architecture at Sint-
Lukas Brussels and now teaches there. Besides his teaching Lukas Brussels and now teaches there. Besides his teaching 
assignment his main business is decorating homes, shops assignment his main business is decorating homes, shops 
and offi ces, but also designing products with a focus on and offi ces, but also designing products with a focus on 
functional and aesthetic properties. He designs lamps functional and aesthetic properties. He designs lamps 
both on his own account and for lighting companies such both on his own account and for lighting companies such 
as Dark and TAL. When designing Peter does not only as Dark and TAL. When designing Peter does not only 
have the end product in mind, but also the environment have the end product in mind, but also the environment 
where it will be used. Clover was designed for Nordlux,  was designed for Nordlux, 
a Danish lighting producer. The shamrock-inspired range a Danish lighting producer. The shamrock-inspired range 
contains both garden lights and ceiling and wall lights.contains both garden lights and ceiling and wall lights.
www.petervanooteghem.be

Maarten De Ceulaer studied interior design at Sint-Lukas Maarten De Ceulaer studied interior design at Sint-Lukas 
Brussels but dedicated himself more to product and Brussels but dedicated himself more to product and 
furniture design. Later he enrolled at the Design Academy furniture design. Later he enrolled at the Design Academy 
in Eindhoven for an additional training. He completed a in Eindhoven for an additional training. He completed a 
work placement with Danny Venlet and Alain Berteau and work placement with Danny Venlet and Alain Berteau and 
in 2007 he won the Dynamo Belgian Young Designers in 2007 he won the Dynamo Belgian Young Designers 
Award. This futuristic Nomad Light MoleculeNomad Light Molecule is inspired on 
the shape of a molecule. It is still a prototype, but already the shape of a molecule. It is still a prototype, but already 
fully functional. The different ‘atoms’ can be detached fully functional. The different ‘atoms’ can be detached 
from the ‘molecule’ and each lamp can autonomously from the ‘molecule’ and each lamp can autonomously 
give four hours of light. To charge the atoms, connect give four hours of light. To charge the atoms, connect 
them to the molecule and topple and turn them in all them to the molecule and topple and turn them in all 
directions. A new shape can be created each time.directions. A new shape can be created each time.
www.maartendeceulaer.com

Izar, ontworpen door Gerd Couckhuyt voor verlichtingsproducent , ontworpen door Gerd Couckhuyt voor verlichtingsproducent 
Modular, is een lamp met als basisvorm een driepuntige ster. Het is Modular, is een lamp met als basisvorm een driepuntige ster. Het is 

een ontwerp dat zowel boven de eigen salontafel als in de projectmarkt een ontwerp dat zowel boven de eigen salontafel als in de projectmarkt 
past. Een voorbeeld van die laatste toepassing is de Zuri Bar in Knokke, past. Een voorbeeld van die laatste toepassing is de Zuri Bar in Knokke, 
volledig door Gerd ingericht. Verschillende exemplaren van de lamp volledig door Gerd ingericht. Verschillende exemplaren van de lamp 
vormen een geheel, een puzzelsysteem dat architecten toelaat om het vormen een geheel, een puzzelsysteem dat architecten toelaat om het 
verlichtingselement op een geheel eigen manier in de ruimte aan te brengen. verlichtingselement op een geheel eigen manier in de ruimte aan te brengen. 
Naast verlichting ontwerpt Gerd ook meubilair en kleedt hij ruimtes in.Naast verlichting ontwerpt Gerd ook meubilair en kleedt hij ruimtes in.
www.interior-gc.bewww.interior-gc.be

Peter Vanooteghem studeerde interieurarchitectuur aan Sint-Lukas Peter Vanooteghem studeerde interieurarchitectuur aan Sint-Lukas 
Brussel en doceert nu op dezelfde school. Naast zijn lesopdracht legt hij Brussel en doceert nu op dezelfde school. Naast zijn lesopdracht legt hij 

zich vooral toe op het inrichten van woningen, winkels en kantoren, maar zich vooral toe op het inrichten van woningen, winkels en kantoren, maar 
ook op het ontwerpen van producten waarbij de functionele en esthetische ook op het ontwerpen van producten waarbij de functionele en esthetische 
eigenschappen centraal staan. Hij ontwerpt lampen zowel in eigen beheer eigenschappen centraal staan. Hij ontwerpt lampen zowel in eigen beheer 
als voor verlichtingsbedrijven als Dark en TAL. Bij het ontwerpen hecht als voor verlichtingsbedrijven als Dark en TAL. Bij het ontwerpen hecht 
Peter niet alleen belang aan het eindproduct, maar ook aan de omgeving Peter niet alleen belang aan het eindproduct, maar ook aan de omgeving 
waarin het gebruikt zal worden. waarin het gebruikt zal worden. Clover werd ontworpen voor Nordlux, 
een Deense verlichtingsproducent. Het op de klavervorm geïnspireerde een Deense verlichtingsproducent. Het op de klavervorm geïnspireerde 
gamma omvat zowel tuinverlichting als een plafond- en wandlamp.gamma omvat zowel tuinverlichting als een plafond- en wandlamp.
www.petervanooteghem.bewww.petervanooteghem.be

Maarten De Ceulaer studeerde interieurvormgeving aan Sint-Maarten De Ceulaer studeerde interieurvormgeving aan Sint-
Lukas Brussel maar legde zich meer en meer toe op product- en Lukas Brussel maar legde zich meer en meer toe op product- en 

meubelontwerp. Later volgde hij ook nog een opleiding aan de Design meubelontwerp. Later volgde hij ook nog een opleiding aan de Design 
Academy in Eindhoven. Hij liep onder meer stage bij Danny Venlet en Alain Academy in Eindhoven. Hij liep onder meer stage bij Danny Venlet en Alain 
Berteau en in 2007 won hij de Dynamo Belgian Young Designers Award. Berteau en in 2007 won hij de Dynamo Belgian Young Designers Award. 
Deze futuristisch uitziende Deze futuristisch uitziende Nomad Light Molecule is geïnspireerd op de 
vorm van een molecule. Het is nu nog een prototype, maar wel al volledig vorm van een molecule. Het is nu nog een prototype, maar wel al volledig 
functioneel. Men kan de afzonderlijke ‘atomen’ losmaken uit de ‘molecule’, functioneel. Men kan de afzonderlijke ‘atomen’ losmaken uit de ‘molecule’, 
waarbij elke lamp dan vier uur licht kan geven. Om de atomen op te laden, waarbij elke lamp dan vier uur licht kan geven. Om de atomen op te laden, 
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koppel je ze opnieuw aan de molecule, waarbij men ze in alle richtingen koppel je ze opnieuw aan de molecule, waarbij men ze in alle richtingen 
kan draaien en kantelen. Zo wordt telkens een nieuwe vorm gecreëerd.kan draaien en kantelen. Zo wordt telkens een nieuwe vorm gecreëerd.
www.maartendeceulaer.comwww.maartendeceulaer.com

In 2004 startte de Brusselse ontwerper Benoît Deneufbourg In 2004 startte de Brusselse ontwerper Benoît Deneufbourg 
zijn eigen studio, B.dnb designStudio, gespecialiseerd in zowel zijn eigen studio, B.dnb designStudio, gespecialiseerd in zowel 

meubelontwerp en verlichting, als accessoires, interieurontwerp, installaties meubelontwerp en verlichting, als accessoires, interieurontwerp, installaties 
en grafi sch ontwerp. Vanuit een interesse voor uiteenlopende materialen en grafi sch ontwerp. Vanuit een interesse voor uiteenlopende materialen 
en productieprocessen, creëert Benoît een eigen taal, waarbij hij design en productieprocessen, creëert Benoît een eigen taal, waarbij hij design 
als een onderzoekslaboratorium van vormen, materialen en technieken als een onderzoekslaboratorium van vormen, materialen en technieken 
ziet. WoodenlegsWoodenlegs ziet eruit als een krukje met eiken poten, maar het is 
wel degelijk een lamp. De verlichting is verkrijgbaar in drie verschillende wel degelijk een lamp. De verlichting is verkrijgbaar in drie verschillende 
maten: van een tafellamp van 30 cm hoog tot een staande lamp van 120 cm.maten: van een tafellamp van 30 cm hoog tot een staande lamp van 120 cm.
www.benoitdnb.comwww.benoitdnb.com

Geert Buelens en Veerle Vanderlinden ervaren architectuur Geert Buelens en Veerle Vanderlinden ervaren architectuur 
als een universele taal die de mogelijkheid biedt een als een universele taal die de mogelijkheid biedt een 

grensoverschrijdend beroep uit te oefenen. Ze stellen zich vragen over de grensoverschrijdend beroep uit te oefenen. Ze stellen zich vragen over de 
maakbaarheid, de functionaliteit en de industrialisatie van de ontwerpen. maakbaarheid, de functionaliteit en de industrialisatie van de ontwerpen. 
Een product wordt niet als object benaderd, maar als een communicerend Een product wordt niet als object benaderd, maar als een communicerend 
gegeven binnen een architecturaal kader. De wisselwerking tussen gegeven binnen een architecturaal kader. De wisselwerking tussen 
architectuur en vormgeving resulteert dan in functionaliteit, integratie, architectuur en vormgeving resulteert dan in functionaliteit, integratie, 
prefabricatie, controle, methodiek enz. prefabricatie, controle, methodiek enz. K7, geproduceerd door ETAP, 
is een noodverlichtingsgamma uitgerust met led-technologie. Duidelijk is een noodverlichtingsgamma uitgerust met led-technologie. Duidelijk 
zichtbare en herkenbare signalering is van levensbelang in noodsituaties.zichtbare en herkenbare signalering is van levensbelang in noodsituaties.
www.eerdesign.comwww.eerdesign.com

Gert Van Dessel ontwikkelt verlichtingsobjecten. Het Gert Van Dessel ontwikkelt verlichtingsobjecten. Het 
eindresultaat is een artistiek werkstuk waarin ambacht wordt eindresultaat is een artistiek werkstuk waarin ambacht wordt 

gebruikt om vorm te geven. Het oeuvre is niet gericht op productie op gebruikt om vorm te geven. Het oeuvre is niet gericht op productie op 
grote schaal, maar is eerder een aftasten van hoe een object zich gedraagt grote schaal, maar is eerder een aftasten van hoe een object zich gedraagt 
in een ruimte. Wanneer vorm en inhoud samenvallen, is de opzet geslaagd in een ruimte. Wanneer vorm en inhoud samenvallen, is de opzet geslaagd 
en wordt de vorm sprekend ook zonder de functionaliteit van een lamp. en wordt de vorm sprekend ook zonder de functionaliteit van een lamp. 
Zijn meest recente werken ‒ zoals hier Zijn meest recente werken ‒ zoals hier Bubbles Black ‒ zijn gebaseerd op Bubbles Black ‒ zijn gebaseerd op Bubbles Black
klassieke behuizingen van lampen, maar dan vervormd naar een eigenwijze klassieke behuizingen van lampen, maar dan vervormd naar een eigenwijze 
uitvoering. De gloeilamp wordt letterlijk en fi guurlijk in de verf gezet.uitvoering. De gloeilamp wordt letterlijk en fi guurlijk in de verf gezet.
www.matasdetee.bewww.matasdetee.be

Op de site van Willy Van de Velde staat geschreven: Op de site van Willy Van de Velde staat geschreven: 
‘vormgeving van lichtobjecten, draagbare objecten, ‘vormgeving van lichtobjecten, draagbare objecten, 

meubelobjecten, inrichting, motorfi etsen, grafi ek, zeefdruk, meubelobjecten, inrichting, motorfi etsen, grafi ek, zeefdruk, 
fotografi e, klanklandschappen voor tv, theater, mode’. Met andere fotografi e, klanklandschappen voor tv, theater, mode’. Met andere 
woorden: Willy is een veelzijdig man. Hij amuseert zich ook, dat zie woorden: Willy is een veelzijdig man. Hij amuseert zich ook, dat zie 
je aan zijn ontwerpen. Sinds geruime tijd maakt hij functionele en je aan zijn ontwerpen. Sinds geruime tijd maakt hij functionele en 
minder functionele objecten in felgekleurd plexiglas. Deze lamp is minder functionele objecten in felgekleurd plexiglas. Deze lamp is 
eigenlijk gemaakt uit recuperatiemateriaal, namelijk uit het plexiglas eigenlijk gemaakt uit recuperatiemateriaal, namelijk uit het plexiglas 
waaruit hij daarvoor al ontwerpen voor juwelen gesneden had.waaruit hij daarvoor al ontwerpen voor juwelen gesneden had.
www.wvandevelde.bewww.wvandevelde.be

Jean-François D’Or studeerde in 1998 af aan La Cambre 
in Brussel. Als industrieel ontwerper startte hij in 2003 

zijn eigen ontwerpbureau op, Loudordesign studio. Voordien had hij al zijn eigen ontwerpbureau op, Loudordesign studio. Voordien had hij al 
samengewerkt met Maarten Van Severen en Hans De Pelsmacker. Zijn samengewerkt met Maarten Van Severen en Hans De Pelsmacker. Zijn 
ontwerpen worden gekenmerkt door een eenvoud en zijn tegelijkertijd ontwerpen worden gekenmerkt door een eenvoud en zijn tegelijkertijd 
poëtisch en pretentieloos. Ze worden uitgegeven door Cinna, Domani, poëtisch en pretentieloos. Ze worden uitgegeven door Cinna, Domani, 
Interni Edition, Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, Th e Interni Edition, Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, Th e 
Conran Shop en nog andere. Conran Shop en nog andere. Bonbonne is een eerder fragiele lamp die 
bestaat uit een mondgeblazen glazen omhulsel. Ze wordt uitgegeven bestaat uit een mondgeblazen glazen omhulsel. Ze wordt uitgegeven 
door Ligne Roset en is  eveneens beschikbaar als hanglamp en als vaas.door Ligne Roset en is  eveneens beschikbaar als hanglamp en als vaas.
www.loudordesign.bewww.loudordesign.be

I IN DE OUDE SMIS VAN MEKINGEN, Sint-Pieters-Leeuw

II DE KOEKOEK, Asse

III BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII IN DE OUDE SMIS VAN MEKINGEN, Sint-Pieters-Leeuw

IIII I BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII II DE KOEKOEK, Asse

IIII III BIJ NUYT, Wambeek 

In 2004 the Brussels designer Benoît Deneufbourg set In 2004 the Brussels designer Benoît Deneufbourg set 
up his own studio, B.dnb designStudio, specialised in up his own studio, B.dnb designStudio, specialised in 
furniture design and lighting, as well as accessories, furniture design and lighting, as well as accessories, 
interior design, installations and graphic design. Based on interior design, installations and graphic design. Based on 
his interest in a wide variety of materials and production his interest in a wide variety of materials and production 
processes, Benoît creates his own language, while he processes, Benoît creates his own language, while he 
sees design as a research lab of shapes, materials and sees design as a research lab of shapes, materials and 
techniques. techniques. Woodenlegs looks like a stool with oak legs, but 
it is actually a lamp. The light is available in three sizes: it is actually a lamp. The light is available in three sizes: 
from a 30 cm high table lamp to a 120 cm high lamp.from a 30 cm high table lamp to a 120 cm high lamp.
www.benoitdnb.comwww.benoitdnb.com

Geert Buelens and Veerle Vanderlinden perceive architecture Geert Buelens and Veerle Vanderlinden perceive architecture 
as a universal language which offers them the opportunity as a universal language which offers them the opportunity 
for groundbreaking work. They consider the makeability, for groundbreaking work. They consider the makeability, 
the functionality and the industrialisation of the designs. A the functionality and the industrialisation of the designs. A 
product is not seen as an object, but as a communicating product is not seen as an object, but as a communicating 
given within an architectural framework. This is how the given within an architectural framework. This is how the 
interaction between architecture and design results in interaction between architecture and design results in 
functionality, integration, prefabrication, control, method, functionality, integration, prefabrication, control, method, 
etc. K7, produced by ETAP, is an emergency lighting , produced by ETAP, is an emergency lighting 
range equipped with led technology. Clearly visible and range equipped with led technology. Clearly visible and 
recognisable signs are vital in emergency situations.recognisable signs are vital in emergency situations.
www.eerdesign.comwww.eerdesign.com

Gert Van Dessel develops lighting objects. The end Gert Van Dessel develops lighting objects. The end 
result is an artistic work piece designed by means of result is an artistic work piece designed by means of 
pure craftsmanship. The work is not aimed at large-scale pure craftsmanship. The work is not aimed at large-scale 
production but rather at exploring how an object behaves production but rather at exploring how an object behaves 
in a room. The aim is to let form and content coincide, in a room. The aim is to let form and content coincide, 
letting the form speak for itself without the functionality letting the form speak for itself without the functionality 
of a lamp. His most recent works – like of a lamp. His most recent works – like Bubbles Black in 
this case – are based on traditional lamp casings but this case – are based on traditional lamp casings but 
shaped according to his own very personal design. Bulbs shaped according to his own very personal design. Bulbs 
are literally and fi guratively showing their colours.are literally and fi guratively showing their colours.
www.matasdetee.bewww.matasdetee.be

The Willy Van de Velde website announces: ‘design of light The Willy Van de Velde website announces: ‘design of light 
objects, portable objects, furniture objects, decoration, objects, portable objects, furniture objects, decoration, 
motorcycles, graphics, screen printing, photography, motorcycles, graphics, screen printing, photography, 
sound landscapes for TV, theatre, fashion’. In other sound landscapes for TV, theatre, fashion’. In other 
words: Willy is an all-round man. He is having fun, as can words: Willy is an all-round man. He is having fun, as can 
be derived from his designs. For some time now he has be derived from his designs. For some time now he has 
been making functional and less functional objects in been making functional and less functional objects in 
brightly-coloured plexiglass. This lamp is actually made brightly-coloured plexiglass. This lamp is actually made 
from recycled material, more specifi cally from plexiglass from recycled material, more specifi cally from plexiglass 
he previously used to cut out the shapes of his jewellery.he previously used to cut out the shapes of his jewellery.
www.wvandevelde.bewww.wvandevelde.be

Jean-Fra nçois D’Or graduated in 1998 from La Cambre Jean-Fra nçois D’Or graduated in 1998 from La Cambre 
in Brussels. As an industrial designer he started up his in Brussels. As an industrial designer he started up his 
own design agency in 2003, Loudordesign studio. He own design agency in 2003, Loudordesign studio. He 
had previously worked with Maarten Van Severen and had previously worked with Maarten Van Severen and 
Hans De Pelsmacker. His designs are characterised by Hans De Pelsmacker. His designs are characterised by 
simplicity, but they are also poetic and unpretentious. simplicity, but they are also poetic and unpretentious. 
They are distributed by Cinna, Domani, Interni Edition, They are distributed by Cinna, Domani, Interni Edition, 
Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, The Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, The 
Conran Shop and others. Conran Shop and others. Bonbonne is a rather fragile lamp 
consisting of a blown glass casing. It is distributed by Ligne consisting of a blown glass casing. It is distributed by Ligne 
Roset and is also available as a hanging lamp and vase.Roset and is also available as a hanging lamp and vase.
www.loudordesign.bewww.loudordesign.be
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koppel je ze opnieuw aan de molecule, waarbij men ze in alle richtingen koppel je ze opnieuw aan de molecule, waarbij men ze in alle richtingen 
kan draaien en kantelen. Zo wordt telkens een nieuwe vorm gecreëerd.kan draaien en kantelen. Zo wordt telkens een nieuwe vorm gecreëerd.
www.maartendeceulaer.comwww.maartendeceulaer.com

In 2004 startte de Brusselse ontwerper Benoît Deneufbourg In 2004 startte de Brusselse ontwerper Benoît Deneufbourg 
zijn eigen studio, B.dnb designStudio, gespecialiseerd in zowel zijn eigen studio, B.dnb designStudio, gespecialiseerd in zowel 

meubelontwerp en verlichting, als accessoires, interieurontwerp, installaties meubelontwerp en verlichting, als accessoires, interieurontwerp, installaties 
en grafi sch ontwerp. Vanuit een interesse voor uiteenlopende materialen en grafi sch ontwerp. Vanuit een interesse voor uiteenlopende materialen 
en productieprocessen, creëert Benoît een eigen taal, waarbij hij design en productieprocessen, creëert Benoît een eigen taal, waarbij hij design 
als een onderzoekslaboratorium van vormen, materialen en technieken als een onderzoekslaboratorium van vormen, materialen en technieken 
ziet. WoodenlegsWoodenlegs ziet eruit als een krukje met eiken poten, maar het is 
wel degelijk een lamp. De verlichting is verkrijgbaar in drie verschillende wel degelijk een lamp. De verlichting is verkrijgbaar in drie verschillende 
maten: van een tafellamp van 30 cm hoog tot een staande lamp van 120 cm.maten: van een tafellamp van 30 cm hoog tot een staande lamp van 120 cm.
www.benoitdnb.comwww.benoitdnb.com

Geert Buelens en Veerle Vanderlinden ervaren architectuur Geert Buelens en Veerle Vanderlinden ervaren architectuur 
als een universele taal die de mogelijkheid biedt een als een universele taal die de mogelijkheid biedt een 

grensoverschrijdend beroep uit te oefenen. Ze stellen zich vragen over de grensoverschrijdend beroep uit te oefenen. Ze stellen zich vragen over de 
maakbaarheid, de functionaliteit en de industrialisatie van de ontwerpen. maakbaarheid, de functionaliteit en de industrialisatie van de ontwerpen. 
Een product wordt niet als object benaderd, maar als een communicerend Een product wordt niet als object benaderd, maar als een communicerend 
gegeven binnen een architecturaal kader. De wisselwerking tussen gegeven binnen een architecturaal kader. De wisselwerking tussen 
architectuur en vormgeving resulteert dan in functionaliteit, integratie, architectuur en vormgeving resulteert dan in functionaliteit, integratie, 
prefabricatie, controle, methodiek enz. prefabricatie, controle, methodiek enz. K7, geproduceerd door ETAP, 
is een noodverlichtingsgamma uitgerust met led-technologie. Duidelijk is een noodverlichtingsgamma uitgerust met led-technologie. Duidelijk 
zichtbare en herkenbare signalering is van levensbelang in noodsituaties.zichtbare en herkenbare signalering is van levensbelang in noodsituaties.
www.eerdesign.comwww.eerdesign.com

Gert Van Dessel ontwikkelt verlichtingsobjecten. Het Gert Van Dessel ontwikkelt verlichtingsobjecten. Het 
eindresultaat is een artistiek werkstuk waarin ambacht wordt eindresultaat is een artistiek werkstuk waarin ambacht wordt 

gebruikt om vorm te geven. Het oeuvre is niet gericht op productie op gebruikt om vorm te geven. Het oeuvre is niet gericht op productie op 
grote schaal, maar is eerder een aftasten van hoe een object zich gedraagt grote schaal, maar is eerder een aftasten van hoe een object zich gedraagt 
in een ruimte. Wanneer vorm en inhoud samenvallen, is de opzet geslaagd in een ruimte. Wanneer vorm en inhoud samenvallen, is de opzet geslaagd 
en wordt de vorm sprekend ook zonder de functionaliteit van een lamp. en wordt de vorm sprekend ook zonder de functionaliteit van een lamp. 
Zijn meest recente werken ‒ zoals hier Zijn meest recente werken ‒ zoals hier Bubbles Black ‒ zijn gebaseerd op Bubbles Black ‒ zijn gebaseerd op Bubbles Black
klassieke behuizingen van lampen, maar dan vervormd naar een eigenwijze klassieke behuizingen van lampen, maar dan vervormd naar een eigenwijze 
uitvoering. De gloeilamp wordt letterlijk en fi guurlijk in de verf gezet.uitvoering. De gloeilamp wordt letterlijk en fi guurlijk in de verf gezet.
www.matasdetee.bewww.matasdetee.be

Op de site van Willy Van de Velde staat geschreven: Op de site van Willy Van de Velde staat geschreven: 
‘vormgeving van lichtobjecten, draagbare objecten, ‘vormgeving van lichtobjecten, draagbare objecten, 

meubelobjecten, inrichting, motorfi etsen, grafi ek, zeefdruk, meubelobjecten, inrichting, motorfi etsen, grafi ek, zeefdruk, 
fotografi e, klanklandschappen voor tv, theater, mode’. Met andere fotografi e, klanklandschappen voor tv, theater, mode’. Met andere 
woorden: Willy is een veelzijdig man. Hij amuseert zich ook, dat zie woorden: Willy is een veelzijdig man. Hij amuseert zich ook, dat zie 
je aan zijn ontwerpen. Sinds geruime tijd maakt hij functionele en je aan zijn ontwerpen. Sinds geruime tijd maakt hij functionele en 
minder functionele objecten in felgekleurd plexiglas. Deze lamp is minder functionele objecten in felgekleurd plexiglas. Deze lamp is 
eigenlijk gemaakt uit recuperatiemateriaal, namelijk uit het plexiglas eigenlijk gemaakt uit recuperatiemateriaal, namelijk uit het plexiglas 
waaruit hij daarvoor al ontwerpen voor juwelen gesneden had.waaruit hij daarvoor al ontwerpen voor juwelen gesneden had.
www.wvandevelde.bewww.wvandevelde.be

Jean-François D’Or studeerde in 1998 af aan La Cambre 
in Brussel. Als industrieel ontwerper startte hij in 2003 

zijn eigen ontwerpbureau op, Loudordesign studio. Voordien had hij al zijn eigen ontwerpbureau op, Loudordesign studio. Voordien had hij al 
samengewerkt met Maarten Van Severen en Hans De Pelsmacker. Zijn samengewerkt met Maarten Van Severen en Hans De Pelsmacker. Zijn 
ontwerpen worden gekenmerkt door een eenvoud en zijn tegelijkertijd ontwerpen worden gekenmerkt door een eenvoud en zijn tegelijkertijd 
poëtisch en pretentieloos. Ze worden uitgegeven door Cinna, Domani, poëtisch en pretentieloos. Ze worden uitgegeven door Cinna, Domani, 
Interni Edition, Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, � e Interni Edition, Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, � e 
Conran Shop en nog andere. Conran Shop en nog andere. Bonbonne is een eerder fragiele lamp die 
bestaat uit een mondgeblazen glazen omhulsel. Ze wordt uitgegeven bestaat uit een mondgeblazen glazen omhulsel. Ze wordt uitgegeven 
door Ligne Roset en is  eveneens beschikbaar als hanglamp en als vaas.door Ligne Roset en is  eveneens beschikbaar als hanglamp en als vaas.
www.loudordesign.bewww.loudordesign.be

I IN DE OUDE SMIS VAN MEKINGEN, Sint-Pieters-Leeuw

II DE KOEKOEK, Asse

III BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII IN DE OUDE SMIS VAN MEKINGEN, Sint-Pieters-Leeuw

IIII I BIJ RIE VAN POL, Asse

IIII II DE KOEKOEK, Asse

IIII III BIJ NUYT, Wambeek 

In 2004 the Brussels designer Benoît Deneufbourg set In 2004 the Brussels designer Benoît Deneufbourg set 
up his own studio, B.dnb designStudio, specialised in up his own studio, B.dnb designStudio, specialised in 
furniture design and lighting, as well as accessories, furniture design and lighting, as well as accessories, 
interior design, installations and graphic design. Based on interior design, installations and graphic design. Based on 
his interest in a wide variety of materials and production his interest in a wide variety of materials and production 
processes, Benoît creates his own language, while he processes, Benoît creates his own language, while he 
sees design as a research lab of shapes, materials and sees design as a research lab of shapes, materials and 
techniques. techniques. Woodenlegs looks like a stool with oak legs, but 
it is actually a lamp. The light is available in three sizes: it is actually a lamp. The light is available in three sizes: 
from a 30 cm high table lamp to a 120 cm high lamp.from a 30 cm high table lamp to a 120 cm high lamp.
www.benoitdnb.comwww.benoitdnb.com

Geert Buelens and Veerle Vanderlinden perceive architecture Geert Buelens and Veerle Vanderlinden perceive architecture 
as a universal language which offers them the opportunity as a universal language which offers them the opportunity 
for groundbreaking work. They consider the makeability, for groundbreaking work. They consider the makeability, 
the functionality and the industrialisation of the designs. A the functionality and the industrialisation of the designs. A 
product is not seen as an object, but as a communicating product is not seen as an object, but as a communicating 
given within an architectural framework. This is how the given within an architectural framework. This is how the 
interaction between architecture and design results in interaction between architecture and design results in 
functionality, integration, prefabrication, control, method, functionality, integration, prefabrication, control, method, 
etc. K7, produced by ETAP, is an emergency lighting , produced by ETAP, is an emergency lighting 
range equipped with led technology. Clearly visible and range equipped with led technology. Clearly visible and 
recognisable signs are vital in emergency situations.recognisable signs are vital in emergency situations.
www.eerdesign.comwww.eerdesign.com

Gert Van Dessel develops lighting objects. The end Gert Van Dessel develops lighting objects. The end 
result is an artistic work piece designed by means of result is an artistic work piece designed by means of 
pure craftsmanship. The work is not aimed at large-scale pure craftsmanship. The work is not aimed at large-scale 
production but rather at exploring how an object behaves production but rather at exploring how an object behaves 
in a room. The aim is to let form and content coincide, in a room. The aim is to let form and content coincide, 
letting the form speak for itself without the functionality letting the form speak for itself without the functionality 
of a lamp. His most recent works – like of a lamp. His most recent works – like Bubbles Black in 
this case – are based on traditional lamp casings but this case – are based on traditional lamp casings but 
shaped according to his own very personal design. Bulbs shaped according to his own very personal design. Bulbs 
are literally and fi guratively showing their colours.are literally and fi guratively showing their colours.
www.matasdetee.bewww.matasdetee.be

The Willy Van de Velde website announces: ‘design of light The Willy Van de Velde website announces: ‘design of light 
objects, portable objects, furniture objects, decoration, objects, portable objects, furniture objects, decoration, 
motorcycles, graphics, screen printing, photography, motorcycles, graphics, screen printing, photography, 
sound landscapes for TV, theatre, fashion’. In other sound landscapes for TV, theatre, fashion’. In other 
words: Willy is an all-round man. He is having fun, as can words: Willy is an all-round man. He is having fun, as can 
be derived from his designs. For some time now he has be derived from his designs. For some time now he has 
been making functional and less functional objects in been making functional and less functional objects in 
brightly-coloured plexiglass. This lamp is actually made brightly-coloured plexiglass. This lamp is actually made 
from recycled material, more specifi cally from plexiglass from recycled material, more specifi cally from plexiglass 
he previously used to cut out the shapes of his jewellery.he previously used to cut out the shapes of his jewellery.
www.wvandevelde.bewww.wvandevelde.be

Jean-Fra nçois D’Or graduated in 1998 from La Cambre Jean-Fra nçois D’Or graduated in 1998 from La Cambre 
in Brussels. As an industrial designer he started up his in Brussels. As an industrial designer he started up his 
own design agency in 2003, Loudordesign studio. He own design agency in 2003, Loudordesign studio. He 
had previously worked with Maarten Van Severen and had previously worked with Maarten Van Severen and 
Hans De Pelsmacker. His designs are characterised by Hans De Pelsmacker. His designs are characterised by 
simplicity, but they are also poetic and unpretentious. simplicity, but they are also poetic and unpretentious. 
They are distributed by Cinna, Domani, Interni Edition, They are distributed by Cinna, Domani, Interni Edition, 
Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, The Konstantin Slawinski, Jongform, Ligne Roset, tossB, The 
Conran Shop and others. Conran Shop and others. Bonbonne is a rather fragile lamp 
consisting of a blown glass casing. It is distributed by Ligne consisting of a blown glass casing. It is distributed by Ligne 
Roset and is also available as a hanging lamp and vase.Roset and is also available as a hanging lamp and vase.
www.loudordesign.bewww.loudordesign.be
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