U I T G E L I C H T

Geachte lezer,
Wij mogen u met trots een volgende
nieuwsbrief aanbieden. Pvd verlichting
blijft vooruitstrevend werken op vlak van
verlichting, zelfs na meer dan 32 jaar in
het vak te zitten. We denken mee met
de architect en de eindklant om dit op
een correcte manier in te plannen in
het totaalconcept. Hierdoor mogen we
met trots enkele toffe nieuwe projecten
voorstellen.
De LED technologie blijft verder
evolueren en wij zijn mee op de wagen
gesprongen. Onze eigen ontworpen
collectie, White line, Nona|Simply en
Mirror, blijven groeien. We verbeteren
onze bestaande collectie en daarbovenop
komen er ook steeds nieuwe producten
bij. White line blijft puur in zijn eenvoud.
Veel leesplezier!

Dear reader,
We’re delighted to be sending you our
latest newsletter. Even after 32 years in
the business, pvd verlichting stays at the
cutting edge of lighting. We actively advise
architects and end customers to get the
lighting right at the planning stage of
buildings. With that in mind, may we proudly
present a few great new projects of ours.
LED technology continues to develop, and
we have been keeping up. The collections we
design in-house, White Line, Nona|Simply
and Mirror, continue to grow. We are
making our existing collections even better,
and in addition we keep adding new
products. White line remains the pure and
simple option.
Enjoy the newsletter!

Vintage Ledlight is gekend in de verlichtingsmarkt voor de LEDproducten die we vervaardigen.
We zijn gestart met de ontwikkeling van LED filamenten die de kooldraadlampen van vroeger
vervangen. Daarna zijn we verder ingegaan op de lampen waarvan nog geen volwaardige
vervanger bestond. Ondertussen is er een uniek en ruim aanbod samengesteld om bestaande
lampen in LED aan te kunnen bieden.
Verder onderscheidt Vintage Ledlight zicht vanwege zijn hoge kwaliteit, een CRI van +80 en
+90, 3 jaar garantie, kleurtemperatuur keuze tussen 2000°, 2200°, 2300°, 2500° en 2700° en
een levensduur van 30.000 en 40.000 branduren. Elke dag zijn we bezig met licht en blijven we
onze producten vernieuwen en verbeteren. Bijna elke lamp kan vervangen worden naar LED
dat enkel ten goede komt van uw energieverbruik. Onze website is altijd up-to-date en kan een
inspiratiebron zijn voor uw projecten. www.vintageledlight.com

Vintage Ledlight is well-established in the lighting market as a producer of LED products. We started out
developing LED filaments as a replacement for the now-outdated incandescent light bulbs. Then we turned
our attention to other types of lighting that didn’t have a suitable replacement yet. Since then, we’ve created
a unique and broad range of LED alternatives to legacy lighting products.
Vintage Ledlight also stands out from the competition with its high-quality offering, a CRI of +80 and +90,
a 3-year warranty, a selection of colour temperatures (2000°, 2200°, 2300°, 2500°, 2700° and 3000°) and
a service life of 30,000 and 40,000 hours. Lighting is our core business and our passion, and we constantly
strive to update and improve our products. Almost any existing lamp can be replaced by an LED alternative,
helping you lower your energy consumption. Feel free to consult our regularly updated website, as it may
serve as a source of inspiration for your projects. www.vintageledlight.com

Wederom vertrouwde Herman Janssens, zaakvoerder

Herman Janssens, owner of bakery Manus, once again

van bakkerij Manus, ons om het lichtplan van de

entrusted us with the lighting plan as he renovated his

verbouwing van zijn bakkerij te Brasschaat uit te

bakery in Brasschaat. With the renovation, all the lighting

werken. Hierbij is alle verlichting in de winkel volledig

– both decorative and functional – was upgraded to full LED.

vervangen door LED, zowel de decoratieve verlichting
als de functionele verlichting.
In samenwerking met Integral interior

In collaboration with Integral Interior.

BELEVENIS

BELEVENIS

De verlichtingsmarkt staat niet stil
en wij dus ook niet. Wij bouwen
verder op onze collectie en ons
model ‘SLOT’.
Vanaf heden zijn er nieuwe modellen verkrijgbaar
waarbij in- en opbouw mogelijk is, nl. WHITE LINE
SLOT, SLOT IN, SLOT TRIMLESS, SLOT SMALL en SLOT
MINI. Het toestel kan op maat verkregen worden.
De lengte, de kleur, de lichtbundel en de lichtkleur
kunnen aangepast worden. Op de website vindt u
meer inspiratie terug. www.pvdconcept.be

The lighting market is always
evolving, and so are we. Recently,
we’ve expanded our SLOT model and
collection.
Several new models are now available, for both recessed
and surface-mounted applications: WHITE LINE SLOT,
SLOT IN, SLOT TRIMLESS, SLOT SMALL and SLOT MINI. The
product can be made to measure.
The length, the colour, the light beam and the light colour
can be customised. For more inspiration, visit our website.
www.pvdconcept.be

WHITE LINE SLOT | SLOT IN | SLOT TRIMLESS | SLOT SMALL | SLOT MINI

WHITE LINE
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THE JANE
In de vorige nieuwsbrief zag u een preview hoe vroeger ‘het
groen kwartier’ eruit zag te Antwerpen. Nu bloeit de buurt
helemaal open, waaronder ten verdienste van ‘The Jane’;
het restaurant van Sergio Herman en Nick Bril. Met trots
presenteren wij het afgewerkte verlichtingsconcept.
In samenwerking met VRV architecten

Our last newsletter showed you a sneak preview of how the
‘Green Quarter’ in Antwerp used to look. The neighbourhood
is now thriving, which is in part the merit of The Jane, Sergio
Herman and Nick Bril’s latest restaurant. We are proud to show
you the finished result of our interior lighting design.
Our thanks to VRV Architects

MOIO

1765
Aan het strand van Cadzand-Bad staan er gezellige

On the beach of Cadzand-Bad, there are cosy beach

strandpaviljoenen waar je kan genieten en uitrusten.

pavilions where you can sit back and relax. Amidst the

Tussen de duinen heeft ‘Moio’ een nieuwe vestiging

dunes, ‘Moio’ has opened a new location. For this beach

geopend. Voor het verlichtingsconcept hebben

bar’s lighting concept, we teamed up with a young

wij een jonge designer hierbij betrokken. Hij heeft

designer who created the decorative hanging lamps.

de decoratieve hanglampen voor deze strandbar
ontworpen.

In collaboration with Jacque-Line interior design and
David Hoppenbrouwers

In samenwerking met Jacque-Line
interieurvormgeving en David Hoppenbrouwers
De Katerheidemolen te Brasschaat is in een nieuw
jasje gestoken. De gemeente Brasschaat, die eigenaar
is van het pand, heeft een overeenkomst aangegaan
met Anthony Bellens om het gebouw een nieuwe
bestemming te geven. De Molen, afgewerkt in 1765,
is een tapasbar geworden in New York-stijl. De
taperia draagt daarom de naam ‘1765’.

The Katerheidemolen in Brasschaat is going to be given
a new lease of life. The municipality of Brasschaat, which
owns the mill, has signed an agreement with Anthony
Bellens to repurpose it. De Molen (as it’s known for short),
completed in 1765, has been made over as a New Yorkstyle tapas bar. Fittingly, this taperia will be called ‘1765’.

geopend. Je kan het concept omschrijven als stoer maar toch warm waarbij je
culinair kan genieten. Wederom is dit project volledig uitgevoerd in LED waarbij
“Vintage LEDlight” ook een centrale rol heeft gespeeld op vlak van retrofit
LEDlampen.
In samenwerking met Detail-concept en Dark

De gemeente Gooreind (Wuustwezel) stelde de Pastorijwoning te koop om dit
te herbestemmen naar horeca. Chef-kok Johan De Jaegher en zijn vrouw Sylvie
Aernouts namen deze uitdaging met beide handen aan en kreeg ‘Il Divino di
Milano’ vorm. Samen met hen hebben we een warm concept uitgedacht waarbij de

The town of Cadzand is focusing on urban renewal, with projects such as Bistro

Italiaanse gastvrije sfeer naar voor komt.

Beaufort, which opened its doors in June of 2018. The concept can be described as
bold, yet warm, offering culinary delights. This is yet another project that was done

In the town of Gooreind (Wuustwezel), a former clergy residence was sold with the

completely with LED lighting, and Vintage Ledlight also played a central role in terms of

aim to redevelop it for the catering industry. Chef Johan De Jaegher and his wife Sylvie

retrofit LED lights.

Aernouts took on this challenge, setting up their restaurant here, named ‘Il Divino di
Milano’. Together with them, we developed a warm concept that really highlights the

In collaboration with Detail-concept and Dark

hospitable Italian atmosphere.

IL DIVINO DI MILANO

BISTRO BEAUFORT

Cadzand zet in op vernieuwing en sinds juni 2018 is de nieuwe bistro “Beaufort”

PRIVÉWONING / PRIVATE RESIDENCE

NONA | SIMPLY
MIRROR
De Nona|Simply collectie is gekend voor zijn bronzen uitvoering die een
natuurlijke uitstraling heeft en hierdoor opgaat in het tuinontwerp. De collectie
bevat ook producten in INOX geborsteld, gepolierd of met een duurzame poeder
coat. De modellen staan niet voor klassiek of modern, maar hebben als doel
een onopvallend object te vormen met een mooie lichtuitstraling. Daarnaast
is de collectie Mirror ontwikkelt die uitgaat van hetzelfde principe maar in een

The Nona|Simply collection is best known for its bronze version, which has a natural
look allowing it to blend into the garden design. The collection also includes products
in INOX stainless steel brushed, polished or with a sustainable powder coat. The model
design is neither classic nor modern, as the aim is to form an inconspicuous object
offering a beautiful light quality. In addition, we’ve developed the Mirror collection,
based on the same principle, but in a high-gloss version that reflects its surroundings.

www.pvdconcept.be

hoogglans uitvoering waardoor het de omgeving weerspiegelt.

NONA | SIMPLY

MIRROR

BMW NOORD
In recent years, we’ve been able to deliver
numerous projects, relying on more than
30 years of professional experience, with
a professional team overseeing all of our
projects, and thanks to successful longterm relationships with manufacturers. This
has helped us put PVD VERLICHTING on
the map in the lighting market. We take on
any challenge that comes our way. Custom
work is always one of our strengths in every
project.
It has been an honour for us at pvd
verlichting to provide the lighting for both
BMW JORSSEN South and BMW JORSSEN
North, in collaboration with Modular Lighting
Instruments.
The concession in Aartselaar (South) was
renovated, while the North branch moved
across the street. BMW Group has decided
to project the same image everywhere in
Antwerp, with the ‘Drupl’ model as the
unifying element across all branches. We
always aim to highlight each location’s
unique character, so for us each project is a
new and interesting challenge.

De afgelopen jaren hebben we talrijke projecten mogen realiseren
waarbij we steunen op meer dan 30jaar professionele kennis,
een professioneel team om onze projecten te begeleiden en
een trouwe samenwerking met fabrikanten. Hierdoor hebben
wij, PVD VERLICHTING, een vaste waarde opgebouwd in de
verlichtingsmarkt. Wij nemen alle uitdagingen aan die ons pad
kruisen. Hierbij blijft maatwerk een sterk punt bij onze realisaties.
Pvd verlichting heeft de eer om BMW JORSSEN Zuid en BMW
JORSSEN Noord te mogen verlichten, in samenwerking met
Modular Lighting Instruments. De concessie in Aartselaar (Zuid)
heeft hun bestaande gebouw gerenoveerd terwijl het filiaal Noord
is verhuisd naar de overkant van de straat. Binnen de BMW
group van Antwerpen is er gekozen om eenzelfde
karakter uit te stralen.Het model ‘Drupl’ is hier de
gemeenschappelijke factor. Voor ons is ieder
project een uitdaging en we brengen
dit met een eigen karakter.

32 JAAR ERVARING,
PASSIE EN TEAMWORK
32 YEARS OF EXPERIENCE,
PASSION AND TEAMWORK

WWW.PVDVERLICHTING.BE

www.pvdverlichting.be

verantwoordelijke uitgever
teksten en beeldmateriaal
PVD Verlichting bvba
Kapelsesteenweg 597
B-2180 Ekeren / Mariaburg
T +32 3 605 34 00
F +32 3 605 39 17
info@pvdverlichting.be
www.pvdverlichting.be

ontwerp en uitwerking
openup.media
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www.arnejennard.com

