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Mijn droom

Watt...

is in vervulling gegaan,
namelijk de realisatie van onze eerste
nieuwsbrief. Voor sommigen misschien
onverwacht, maar voor anderen een van mij te
verwachten stap: het creatief uitwerken van
verlichtingsideeën en het realiseren van eigen
ontwerpen samen met een prachtig team.
Ik heb ook altijd bewust gekozen om een
correcte en eerlijke samenwerking op te
bouwen met klanten en medewerkers. Het is
belangrijk om niet alleen catalogi open te
leggen, maar ook je wederzijdse ervaring te
delen.
Na 20 jaar actief te zijn, wordt onze
klantenkring nog steeds groter en dit zonder
enige vorm van publiciteit. Het geeft ons een
goed gevoel te kunnen vaststellen dat onze
trouwe klanten de publiciteit vormen.
Vaak worden we benaderd voor nieuwe, grote
projecten. Hierdoor zijn we persoonlijk
betrokken bij de visie van de opdrachtgever
en bepalen we mee het concept van het
project. Op basis van die ervaringen groeit
onze expertise en moet mijn team zich niet
louter beperken tot de verlichting.
Daarom heb ik naast mijn gewone studie, mij
ook in het technische verdiept en een
bijkomende opleiding gevolgd.
Fantasie, kunst en creativiteit, mensen
ontmoeten, cultuur zijn mijn passie.
Deze interesses heb ik steeds proberen te
stimuleren bij al mijn medewerkers.
Omdat ieder project uniek is hebben we
steeds het gevoel opnieuw te beginnen, alsof
het ons eerste lichtplan betreft. Iedere lichtstudie van PVD verlichting onderscheidt zich
van een andere. Een creatieve en persoonlijke
oplossing bieden voor de wensen van de klant
is dan ook ons hoofddoel en dit sluit perfect
aan met wat onze medewerkers, volgens de
regels van de kunst, uitvoeren.
Patrik van Daele
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Twaalf jaar geleden startte Patrik van Daele onder eigen naam
met een collectie buitenverlichting die NONA werd gedoopt.
De basisuitvoering is in messing en kan in gelijk welke kleur
gelakt of vernikkeld worden, maar de onbehandelde, gebronzeerde uitvoering heeft toch het meeste succes. Deze laatste
uitvoering komt vooral in de tuin volledig tot zijn recht en heeft
een bijzonder natuurlijke uitstraling. Messing kan enkel
verkleuren en is niet gevoelig voor corrosie of roestvorming.
NONA staat niet voor klassiek of modern, maar heeft als doel
een onopvallende inplanting in ieder tuinontwerp te maken.
We hebben reeds twee nieuwe modellen ontworpen: SIMPLY en
SIMPLY 90°. De uitdaging was hier om een vast armatuur te
ontwikkelen in tegenstelling tot een wentelbaar armatuur zoals
de NONA. Oprijlanen, wandelpaden en trappen vragen immers
vaak om verlichting in paaltjesvorm.

Nona prik op staaf 140 cm

NONA
Het speciale aan SIMPLY is dat de reflector ontworpen werd met een wal-wach techniek achter
gezandstraald glas. Hierdoor wordt de paal zelf niet aangestraald, maar wordt het licht onmiddellijk
optimaal verspreid over de oppervlakte die moet verlicht worden en dit zonder inkijk of verblinding.
De lichtbron betreft twee stifthalogenen van 12V/20W die axiaal geplaatst worden. Vanaf 2005 zal het
toestel ook verkrijgbaar zijn met LED’s in een kleurtype van 3000 K. De oppervlakte van de
lichtopbrengst is fenomenaal voor een plaatsingshoogte van slechts 75 cm en bedraagt niet minder dan
32 m² (8m x 4m). Het toestel kan ook op een hoogte van 45 cm geplaatst worden, maar dan wordt de
belichte oppervlakte uiteraard kleiner, doch nog steeds voldoende groot. Ook de plaatsing is zeer
eenvoudig; bij ieder paaltje dat op 75 cm hoogte geplaatst wordt, voorzien wij een degelijke RVS pen die
speciaal voor dit toestel werd ontworpen. Binnenkort zal SIMPLY en SIMPLY 90° ook verkrijgbaar zijn in
een hoogte van 300 cm. (afbeelding links onder)
Spijtig genoeg is er in buitenverlichting weinig aandacht voor “het verlichten zelf” en we willen met dit
model dan ook een teken geven aan iedereen die met verlichting te maken heeft of erdoor gefascineerd
is... kijk eens naar SIMPLY.
Wij willen graag onze talloze klanten bedanken voor het vertrouwen dat zij ons schonken. Door hen
kregen wij de kans om, met onze eigen buitenverlichting, tuinen op een originele manier uit te lichten.

Onze doelstellingen zijn steeds dezelfde: het brengen van een
sobere vormgeving, het creëren van weersbestendige
producten en het implementeren van een verlichting die niet
verblindt.

Nona Simply 90° 75 cm

Nona Simply 75 cm

met dank aan Landschapsarchitecten Gysel & Stockmans

© Deltalight 2003
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Uitgelicht: Nona

I D I R

In memoriam

IDIR MECIBAH

IDIR mag dan fysiek niet meer aanwezig zijn, toch worden
wij hier iedere week benaderd door bezoekers die de
meubels en verlichtingsontwerpen ontdekken en
waarderen. Het is telkens een bevestiging van wat hij
heeft waargemaakt.
Idir bedankt en we volgen u...
www.idirmecibah.com
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White Light 1998 1400 x 450 x 800

Voor diegenen die PVD VERLICHTING goed kennen is IDIR
geen onbekende. Zijn levenswerk en ziel zal bij ons altijd
een plaats hebben. Zijn persoonlijk afscheid heeft hij
onopgemerkt laten voorbijgaan en “LOBI”, zijn laatste
prototype, werd nog door hem geschonken. Nieuwe
prototypes voor de “White Light” collectie werden nog
besproken. Overal werd hij aanzien als een vernieuwend
ontwerper, los van alle andere design. Binnen het VIZO
werd hij geëerd als inventieve ontwerper.

M E C I B A H

I planckendael

DIERENPARK
PLANCKENDAEL

Realisatie 2000

Dit project is tot stand
gekomen op vraag van de
ontwerpers Claes en
Humblet tuinarchitecten NV.
Er werd ons gevraagd om de
voetgangerstunnel (onder
de N16 Mechelen Leuven,
tussen de parking en de
inkom van het dierenpark
Planckendael),de omliggende inloophellingen en
overgedimensioneerde
heuvels te verlichten / aan te
stralen.
Bij ieder project is ons
uitgangspunt hetzelfde:
verlichting brengen waar
nodig en deze zo spaarzaam, duurzaam en zo
onopvallend mogelijk inplanten. Vooral dit laatste
is, hier in het openbare
domein, een belangrijk uitgangspunt met het oog op
vandalisme-bestrijding.
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I planckendael

In het bijzijn van de
bouwheer en de tuinarchitecten werden er
proefopstellingen gemaakt
om verschillende nuances
van verlichting uit te testen
t.o.v. de storende algemene
openbare verlichting van de
Leuvensesteenweg. Er werd
bijkomend ook geopteerd
om de heuvels in
verschillende kleurschakeringen te kunnen
verlichten volgens het
thema van het seizoen.
De gebruikte toestellen zijn
van het merk EXT VERT,
dewelke PVD verlichting
reeds tien jaar verdeelt.
Wij hebben door de jaren
heen met EXT VERT een
vertrouwensrelatie opgebouwd, zodoende dat op
alle toestellen een garantie
van 10 jaar wordt gegeven.
Toch niet onbelangrijk op de
projectenmarkt.
In het dierenpark
Planckendael werd gebruik
gemaakt van de modellen
ICARE 35W cdmt en EURO
150W cdmt.

met dank aan
Claes en Humblet
Tuinarchitecten NV
www.claesenhumblet.be
Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen,
VZW Dierenpark Planckendael
www.planckendael.be
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Apluz . development

‘Stand stronger together’ was het uitgangspunt toen Apluz in 2003 werd opgericht. Drie bedrijven, elk
gespecialiseerd en actief in verschillende sectoren, verenigden zich in een ontwerpbureau waar kwaliteit
en stijl hun stempel drukken op de projecten. Op deze manier kan Apluz vanuit één ontwerp bureau een
ruimere waaier van diensten bieden, namelijk
3d visualisatie . web development . interieurinrichting . meubelontwerp . grafische vormgeving
Zo kan men bij hen terecht voor één van deze diensten in het bijzonder of voor de volledige aanpak van
een identiteit, gaande van huisstijl en website tot de volledige inrichting van de zaak en/of woning.
Ook PVD verlichting vond een weg naar Apluz . development. Samen kwamen we tot een vernieuwde en
doordachte huisstijl die volledig beantwoordde aan onze wensen en die leidde tot de uitwerking van een
nieuwe website, het zakelijk drukwerk en deze nieuwsbrief. Ook voor het visualiseren van onze nieuwe
ontwerpen werken wij samen met Apluz . development.
U kan alvast even kijken op onze vernieuwde website...
www.pvdverlichting.be

de nieuwe website voor PVD verlichting
links:
midden: Aluminate - staande lamp met eiken voet (ontwerp Apluz . development)
rechts: t Able - massief eiken tafel met een lengte van 2m70, een zichtbare penverbinding in het tafelblad en
een draaibare poot. (ontwerp Apluz development, ook te bezichtigen in showroom PVD verlichting)
Apluz . development . Van Noortstraat 31, B-2018 Antwerpen . development@Apluz.be . www.Apluz.be
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II ecohuis

Semi-openbare tuin rondom het EHA!

02

ECO HUIS - Realisatie 2004
Ook hier werd PVD verlichting benaderd door Claes en Humblet Tuinarchitecten NV.
Het betreft een openbaar plein en een semi-openbare tuin rondom het EHA! In het EHA! leer je dankzij
allerlei haalbare milieutips, op een geheel andere manier, milieubewust te leven.
Het was dan ook de hoofdvereiste om een inplanting te voorzien die zo gebruiksvriendelijk mogelijk is
(ook bestendig is tegen vandalisme), en dit zonder afbreuk te doen aan de sfeercreatie.
Het vooropgestelde vermogen moest ook aansluiten op de ecologische toepassing en het concept van
het Ecohuis. Dit vermogen moest immers met een beperkt aantal zonnepanelen gevoed kunnen worden.
Het was een hele uitdaging, maar uiteindelijk bedraagt het totale vermogen slechts 0,95 KW met een
levensduur van 8.000 tot 10.000 branduren voor de lampen.
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II ecohuis

Semi-openbare tuin rondom het EHA!

02

Hoofdelementen in de ruimtelijke vormgeving zijn de schanskorven, een prachtige afbakening
opgevuld met bakstenen die niet bruikbaar zijn voor bouwkundige constructies.
In samenspraak met de tuinarchitecten werden speciale inwerkdozen in roestvrij staal gemaakt en
ingewerkt in de schanskorven. Deze werden voorzien van toestellen met lampen van 11 W.
Een 3 meter hoog watergordijn wordt met onderwaterspots van onderuit met blauw licht van
70 W/cdmr aangelicht. Alle bomen worden aangestraald met ingebouwde grondverlichting van
42 W/cdmr compact fluo lampen. Dit alles werd tot stand gebracht met toestellen van EXT VERT en
lampen van PHILIPS.
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met dank aan
Claes en Humblet Tuinarchitecten NV
www.claesenhumblet.be
Ecohuis Antwerpen
ecohuis.antwerpen.be

links:

Boogie Woogie
Tafellamp, handgekleurde
zijde op geparelstraald
plexiglas, aluminium voet
midden:

opera sospenzione quadrato
Tafellamp, handgekleurde
zijde op geparelstraald
plexiglas
rechts:

High & Mighty Stripes
hanglamp, witte zijde op
geparelstraald plexiglas,
aluminium voet

Paul Imbrechts is een Belgische ontwerper die sinds oktober 2000 lampen
produceert. Zijn collectie bestaat uit tafel- en leeslampen, staande en
hanglampen.
De meeste ontwerpen kunnen op maat gemaakt worden, geheel naar de
wensen van de klant. Zoals blijkt uit de respons van de belangrijkste
designwinkels, heeft zijn eerste collectie verlichting Paul Imbrechts tot één van
de veelbelovende nieuwkomers van België’s steeds groeiende designscene
gemaakt.
De meeste ontwerpen van Paul Imbrechts bestaan uit witte of handgekleurde
zijde en geparelstraald plexiglas, gemonteerd op een gepolijste aluminium
voet. Functioneel in gebruik en design ontlenen ze hun esthetische kracht aan
de spanning tussen de elegante eenvoud van hun vorm, de onorthodoxe mix
van moderne en traditionele materialen en de warmte van het licht dat ze
verspreiden.
Het resultaat is een subtiele balans tussen schoonheid en speelsheid. Met dit
vernieuwend en hoogstpersoonlijk werk heeft Paul Imbrechts een opvallende
serie lichtobjecten ontworpen, die als esthetische hoogtepunten in iedere
omgeving geplaatst kunnen worden.
De prachtige structuur van de
lampenkappen zorgt ervoor dat zijn lampen er goed uitzien, of ze nu uit of aan
zijn.
De 35-jarige Paul Imbrechts is geboren in Antwerpen en werkt vanuit Brussel.
Na zijn studies aan het Sint-Lukas instituut te Brussel heeft hij samengewerkt
met de Belgische ontwerpers Jan Pauwels en Fabiaan Van Severen en heeft hij
verdere ervaring opgedaan bij een grote verlichtingsfabrikant in Nederland.

GESPOT

PAUL IMBRECHTS
lichtontwerper

Paul Imbrechts BVBA

Antwerpselaan 37 bus 3
B-1000 Brussel
p.imbrechts@belgacom.be
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III Kreglinger

Kreglinger

- realisatie 2002

Dit project betreft een volledige studie uitgevoerd door Patrik van Daele en zijn team van PVD verlichting
en PVD home concept. Het volledige beheer van beveiliging, toegangscontrole, Bits & Bytes domotica,
data en de structurele bekabeling met glasvezel werd uitgevoerd door PVD home concept
(www.pvdhomeconcept.be).
Verlichting blijft onze passie, zeker als de uitdaging aangeboden wordt deze toe te passen in een
historisch pand waar rekening moet gehouden worden met ideën van bouwheer, architect en aannemer.
Zij delen met monumentenzorg, wat historische gebouwen betreft, reeds 5O jaar ervaring. Het was voor
PVD verlichting dan ook een uitdaging om onze eigen visie toe te passen. In tegenstelling tot andere
lichtfabrikanten koos PVD verlichting niet voor één voorstel op maat. Wij streven steeds naar een
persoonlijke etiquette met eigen inbreng en verkiezen eerder topfabrikanten in plaats van goedkope
kopieën. Gezien de historiek en de activiteiten van een bedrijf als KREGLINGER was dit een logische keuze
en we kregen van de opdrachtrgever een ruime vrijheid, iets wat wij ten zeerste gewaardeerd hebben.
Het is vrijdag 3 maart 17u als wij ons op de Grote Markt van Antwerpen bevinden. Ter hoogte van Brabo,
naast de bekende cafés “Den Engel” & “Den Bengel “ staat dit gebouw met zijn 5 bureel-verdiepingen.
De verlichting is goed voor een totaal vermogen van slechts 2,8 KW, een belevenis.
Eens u het gelijkvloers binnenwandelt, bevindt u zich in een intieme sfeer van kunst en geschiedenis,
aangelicht door KREON SITE's verwerkt in het plafond en ingesteld op een bepaalde lichtsfeer.
Centraal in de hal bevindt u zich in een vide waar bovenaan in het plafond vier CDMR lampen voorzien zijn
van telkens 10°/ 35 W. Deze accentueren het kompas in de vloer. Een apart gevoel !

Alle verdiepingen met kantoren zijn uitgerust met ZUMTHOBEL toestellen met een indirecte verlichting
(Tl5 2 x 54 W). Het resultaat is een prachtig rendement, geen reflecties in computerschermen en toch een
rustgevende verlichting met 500 lux per kantoor.
Het directiekantoor is één van de originele ruimtes die bewust op een andere manier verlicht werd en dit
vanwege het doel en karakter van deze ruimte. Hier hebben we gekozen voor KREON DIAPASON die we
verscholen opstelden tussen de draagbalken van het plafond. Bijkomende bureaulampen werden
toegevoegd om het karakter van deze ruimte te behouden.
De meest mysterieuze verdieping is de zolderverdieping. Daar is namelijk de degustatieruimte van de
firma “UNDER THE CORK“ ondergebracht . Dit is een wijnbouwer met verschillende bedrijven in Australië.
Alle spanten zijn aangelicht met KREON DOWN grondtoestellen, de bovenste spanten met KREON
DIAPASON met flood reflectoren. Centraal bovenaan in nok van het dak zijn KREON DIAPASON QUADRA
toestellen voorzien dewelke, waar nodig, dienst doen als rechtstreekse verlichting naar onder.
Voor alle sanitaire ruimtes werd geopteerd voor telkens twee eenvoudige MINI DOWN toestellen in
vierkant geplaatst.
Zoals u kan opmerken was dit project van behoorlijke omvang en heeft het dan ook 16 maanden geduurd
vooraleer het kon opgeleverd worden, maar het was een zeer fijne samenwerking... bedankt!

Kreglinger - Dhr. P. De Moor, N.Boehme en J. Dillen
Architect - W. Michiels
Bouwbedrijf - NV Swinnen
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worden volgende keer UITGELICHT...

Color & Kinetics led technologie;
In de winter een lentesfeer creëren in
de tuin. In de zomer zwembaden
verlichten als vijver.
Nieuwe pendellampen, wandlampen en
plafondlampen in wit en tabac kleur.
Badkamer in AMAAN stijl !
Project in het zuiderse Cannes.
Wijnkelder in Genève.
Eigen productie; White Line collectie.

en de volgende uitgave zal ook in het
Engels verkrijgbaar zijn...

verantwoordelijke uitgever, teksten en
beeldmateriaal
PVD verlichting bvba
Kapelsesteenweg
B - 2180 Ekeren / Mariaburg
info@pvdverlichting.be
www.pvdverlichting.be

ontwerp en uitwerking
Apluz . development
Van Noortstraat 31
B - 2018 Antwerpen
development@Apluz.be
www.Apluz.be
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