


INTRODUCTIE

In mei 2019 beleefden we ons 20-jarig jubileum. In die 20 jaar is er veel gebeurd en is onze collectie zo organisch 
gegroeid dat het tijd werd voor een selectie van armaturen van de merken die wij importeren. Zo is de PD Lighting 
Guide ontstaan die wij graag met u delen.

Goed licht benadrukt de vorm en functie van de architectuur
In onze ogen is licht bepalend voor de sfeer en emotie in een ruimte. En daardoor ook van essentieel belang voor 
het welzijn van de gebruiker. Een goed uitgedacht lichtconcept benadrukt de vorm en functie van de architectuur.  
Dit geldt voor zowel binnen- als buitenruimten. 

Expertise in lichtontwerp
Een weloverwogen keuze voor een specifiek soort licht versterkt de functie van een ruimte. Het aantal armaturen en 
de plaatsing van de armaturen in een ruimte creëren een prettig en karakteristiek lichtklimaat. Deze uitgangspunten 
zullen altijd terug komen in het ontwerp en de adviezen die wij aan onze klanten geven.

Wij hopen dat deze PD Lighting Guide een inspiratiebron is voor al uw projecten. Wilt u meer informatie ontvangen 
over de armaturen, neem dan contact met ons op.
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4 DECORATIEVE VERLICHTING



ZERO
Een subtiel en verfijnd vormgegeven ring. Vierkant of ovaal. Een minimalistisch ontwerp 
geschikt voor elke ruimte.

Verkrijgbaar in 3 vormen en in de kleuren wit, zwart, titanium, brons of mat messing. | 5
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ARENA
Vorm en functionaliteit. De Arena combineert basis- en
accentverlichting in 1 product.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en in de kleuren
wit, zwart, titanium, brons en mat messing.
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Ook verkrijgbaar met
Human Centric Lighting.

GINEVRA
Door de gouden binnenzijde geeft de Ginevra elke ruimte meer cachet als
hang- of opbouwarmatuur. 

Verkrijgbaar in 2 maten en de 2 kleurencombinaties wit/goud of zwart/goud.



U-LIGHT
Door het toevoegen van de boog aan de ringen, wordt hoogte als nieuwe dimensie 
gecreëerd. Het armatuur krijgt hierdoor de vorm van een lampenkap. Bovendien valt dit 
armatuur op door het grote formaat. 

Verkrijgbaar in 3 maten en in de kleuren antracietgrijs of roestbruin.
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URBAN & URBAN MINI
De welbekende koker in een nieuw jasje met afgeronde vormen en in unieke kleuren.
De Urban is toepasbaar als opbouw- en hangarmatuur in verschillende
diameters. 

Verkrijgbaar in de kleuren wit, mat brons of mat nikkel.
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LIAISON
Synergie is het woord dat perfect past bij de Liaison. Als enkel armatuur oogt het al fraai, maar door combinaties ontstaan er nieuwe vormen. Als het ware een compleet nieuw armatuur!      

De verkrijgbare kleurencombinaties zijn zwart/zwart, zwart/matgoud of matgoud/zwart.10 |



JEWEL
Doordat de Jewel is gemaakt van gerecycled materiaal staat deze armatuur voor duurzaamheid in al zijn eenvoud. Als stand-alone een subtiel armatuur,

maar vooral in een compositie een waar schouwspel.
| 11

Verkrijgbaar in 1 maat en in 
de kleur zwart.



BELL
‘Size matters’ is hier het credo. De Bell is vooral 
bekend om zijn grote formaat en daardoor een 
echte eyecatcher. 

Verkrijgbaar in verschillende maten en in een 
veelvoud van kleuren.

12 |



MOUNTAIN VIEW
Het Alpenlandschap gevangen in glas, als een 
zeilschip in een fles. Het berglandschap van
glas geeft een heel mooi lichteffect.

Verkrijgbaar in kristal, amber of grijs met een 
frame in chroom of goud.

| 13
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DOMINO 
Creëer een eigen mozaïek aan het plafond.
De mogelijkheden zijn eindeloos door de vele
kleurencombinaties en composities.

Verkrijgbaar in een veelvoud van
kleuren.

SATURN
Een moderne uitvoering van een kroonluchter. In de met zachte lijnen
gevormde platte schijven zijn lenzen verwerkt met direct en indirect licht.

Verkrijgbaar in 3 maten en in de kleuren aluminium, bladgoud, bladzilver
en bladkoper.
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GRUS
Geïnspireerd door het Japanse Origami, staat de
Grus voor de kraanvogel. Een elegante en strak
gelijnde verschijning in de ruimte. 

Staander verkrijgbaar in 2 kleuren grijs, kap in wit,
rood en groen.



ODILE
Een eenvoudige basisvorm en zachte kleuren voor de moderne look. De Odile familie 
bestaat uit hang-, vloer- en wandarmaturen.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

BELL+
Typisch en functioneel Deens design. De kap is kantelbaar voor een speels effect.

Deze lamp is verkrijgbaar in 4 maten en in de kleuren zwart of wit.
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PASO
De inspiratie voor de Paso komt van een klaverblad, mooi en iconisch. De randen zijn 
afgerond, wat een visueel zachtere uitdrukking geeft. 

De Paso is verkrijgbaar als Tri en als Wood met een diversiteit aan gekleurde kappen.



BROOKLYN ROUND 
Een nieuwe kijk op de graag geziene ringen en profielen. De Brooklyn is beschikbaar 
als ring, halve ring of lijn, waardoor creatieve composities mogelijk zijn. 

Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart of mat messing.
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EMMA, CLIO EN OLIVIA 
Een familie van mondgeblazen, glazen hanglampen geven een 
onverwacht spel van licht en reflecties. 

De 3 vormen zijn verkrijgbaar in helder glas, hoogglanswit, staal, amber, 
brons, tobacco, groen en met een pendel in zwart of mat messing.
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BELLA SERIE    
Klein maar fijn, de Bella is een hedendaags schijfje licht met grote prestaties. 

Verkrijgbaar als hangarmatuur met direct of indirect licht en als tafellamp
in wit, zwart titanium, brons of mat messing.

20 |
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RAMAGE 
Door dit armatuur op het plafond en de wand 
ontstaan er mooie schaduwen van bladeren.

Verkrijgbaar in wit of roestbruin.

ALDECIMO 
Uniek wandarmatuur met twee gezichten; subtiele 
omlijsting van licht of efficiënte algemene 
verlichting. Onzichtbaar weg te werken.

Verkrijgbaar in 1 maat en is overschilder-,
behang- en stucbaar.



ORCHID  
Geïnspireerd op zonnestralen die door de takken stralen in de bossen. Als 
hanglamp verkrijgbaar in horizontale en verticale uitvoering en als staande lamp.

Verkrijgbaar in zand, wit of antracietgrijs.
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POLIA
Als een open gewaaid boek dat een mooi verhaal vertelt maakt het een uniek 
lichtspel op de wand. 

Verkrijgbaar in wit, basaltgrijs of roestbruin.
| 23

TORCHÉRE 
Een uniek wandarmatuur 
voor een plek waar geen 
wandaansluiting zit. 

Verkrijgbaar in zwart, zandgrijs, 
mat of glanzend RVS.



TUBINO
Een moderne variant van een fakkel om je pad te verlichten.

Verkrijgbaar als wand-, tafel- en hangarmatuur. In de kleuren wit, zwart, champagne, brons
of titanium.24 |



LIK
Simpele rondingen en verborgen licht zorgen voor een mooi lichtspel op de muur.

Verkrijgbaar in wit, brons of nikkel.
| 25

CROSS 
De geweven stroken breken het licht 
waardoor de schaduw interessante 
vormen aanneemt. 

Verkrijgbaar in de kleuren wit, mat 
messing en goud.
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VIISI 
Boven een vergadertafel of in een vide komt dit armatuur 
het best tot z’n recht. De Viisi is verkrijgbaar in 2 
verschillende afmetingen met direct of indirect licht. 
Daarnaast is er ook een staande versie.

Verkrijgbaar in de kleuren wit of zwart.



| 27

TO-BE   
Deze serie is klein, maar toch ook groots. Kleine 
diameters worden namelijk gecombineerd met 3 
grote lengtematen. Een serie in lijn of als groep 
geeft een groots effect.

Als opbouw of hanglamp verkrijgbaar in wit, mat 
zwart, brons, mat messing of goud.



HILOW  
Laat je creativiteit de vrije loop en creëer een bijzonder lijnenspel met de Hilow. 
Het armatuur kan simpel omgedraaid worden voor een ander lichteffect door de 
inventieve ophanging.

Verkrijgbaar in zwart, wit, titanium, brons of mat messing.
28 |



VIRTUS
Pure eenvoud met een 
chique afwerking aan 
de onderkant, dat is het 
onderscheidend vermogen 
van de Virtus.

Verkrijgbaar in wit, antraciet 
of roestbruin met gepolijst 
goud of zwart.

| 29
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JACKIE 
Het licht brengen, daar waar het nodig is. Dat is de 
sleutel tot het succes van de Jackie familie. Een simpel 
en efficiënt armatuur in een vloer-, tafel- en wand-/
plafondvariant.

Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, rood,
matmessing of titanium.



FLIP
Een vooruitstrevend en uniek ontwerp. 
De Flip transformeert elk saai 
systeemplafondkantoor tot een mooi 
grafisch lijnenspel van licht. 

Verkrijgbaar in 1 maat en kleur.
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PIPE LINE   
Bijzondere vormgeving die de functies decoratief en 

technisch met elkaar verenigt. Een innovatief ontwerp 
waarbij de stangen geroteerd en verschoven kunnen 

worden, voor direct of indirect licht. 

Verkrijgbaar in 2 maten en met diverse afschermingen.
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WAVE  
Ronde vormen creëren een bijzonder veelzijdig profiel. Als enkele hangarmatuur, of juist 
gekoppeld met een scharnier, ontstaat er een mooi lijnenspel. 

Standaard in de kleurencombinatie zwart/wit met direct of direct/indirect licht.
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JOOLS  
De Jools serie is krachtig en compact met direct en indirect licht. Ideaal te gebruiken 
voor het creëren van lichtaccenten. 

Verkrijgbaar in 2 afmetingen als hang-, wand- of opbouwarmatuur. | 35



ONE RING   
In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden is dit niet zomaar een ring. 
Een multifunctioneel, ringvorming 

armatuur dat voorzien kan worden van 
spots of een akoestisch paneel in de 

kleuren wit of zwart.
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48V RAIL  
Deze compacte rail is geschikt voor op- of inbouw en kan worden geplaatst aan de 
wand of het plafond. Er zijn diverse railspots beschikbaar voor het creëren van een 
goede basisverlichting en accenten.

Verkrijgbaar in wit of zwart.
| 37
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GROOVE  
Multifunctioneel, vierkant profiel voor directe- of direct-/indirecte toepassingen. 

Verkrijgbaar als inbouw-, opbouw- of hangprofiel in de kleuren wit, zwart of grijs. 

ARKEON  
Dit nieuwe ledprofiel is extreem 
flexibel inzetbaar en met 
diverse afschermingen toe te 
passen. Zowel lijnarmaturen als 
composities inclusief richtspots 
zijn mogelijk.

Verkrijgbaar in verschillende maten 
en in de kleuren wit, zwart of grijs.



DIAMANTE      
Dit systeem van opbouw- of hangarmaturen onderscheidt
zich door de kenmerkende diamantvormen in het rooster. 

Verkrijgbaar in mat zwart en veel verschillende lengtes.
| 39
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BROOKLYN  
Dit profiel biedt vele mogelijkheden.
Geschikt voor op- of inbouw en er kunnen
rechte en gebogen lijnen worden gemaakt. 

Verkrijgbaar in veel verschillende lengtes en 
in de kleuren zwart, wit of mat messing. 
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SOSIA 
De klassieker in onze collectie. Een industriële look 
met eigentijdse techniek en daarom nog steeds goed 
toepasbaar in hedendaagse interieurs. 

Verkrijgbaar in aluminium en als
Sosia OPAL 1 of Mini Sosia.
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FLOAT     
Oplaadbaar, veelzijdig en subtiel. Kenmerkend aan de Float is het zeer compacte 
formaat. Doordat het armatuur oplaadbaar is, is het ideaal voor accentverlichting 

op plekken met beperkte aansluitingen.

Verkrijgbaar in blauw, betongrijs, lichtpaars, wit of zwart.
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RALPH
Unieke vormgeving voor een buitenlamp die de gezelligheid van binnen naar 
buiten brengt. De hang- of vloerlamp geeft een unieke sfeer bij de zit- en/of 
loungehoek buiten. 

Verkrijgbaar in 3 maten en de kleuren bruin of wit.
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FIREFLY
Vuurvliegen geven een magische en fascinerende sfeer aan hun omgeving. 
Daarmee vormen ze de inspiratie voor dit armatuur. 

Deze oplaadbare acculamp is verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp voor binnen 
en buiten. In de kleuren wit, zwart, champagne, brons of titanium.



SCOUT 
Een bolder in een unieke, stijlvolle uitvoering die bijna 
onzichtbaar is wanneer deze is uitgeschakeld. 

De slanke bolder is verkrijgbaar in 2 hoogten in de
kleuren wit, zwart, antraciet of brons corten.
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LAMPYRIS
Groen kunnen we dit armatuur wel noemen. Na plaatsing valt dit armatuur fraai weg in het 
gazon. Ideaal voor het aanlichten van looppaden langs het gazon.

Verkrijgbaar in 1 maat en 1 kleur.

| 47
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VENEXIA
Deze serie is een eerbetoon aan Venetië. Voor de navigatie 
gebruiken boten daar de ‘briccole’. Dit is een serie van houten 
palen naar Murano, het eiland van glas. Beide materialen zijn 
verenigd in dit fraaie armatuur. 

Verkrijgbaar in 3 maten en in de 
kleuren corten, mat messing, 

grijs en mat brons.
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NOBIS  
Een nieuwe frisse kijk op buitenverlichting. De strook is 
te verschuiven waardoor het lichtbeeld aan te passen is.

Het armatuur is beschikbaar in een klein en een groot 
formaat, als wandarmatuur of als bolder in de kleuren
wit, zwart, antraciet of brons corten.



HALL LED   
Serie inbouwspots voor algemeen licht en het aanbrengen van accenten.

Ook verkrijgbaar als opbouw- en grondinbouwspot in zwart en wit.

TERES  
Zwarte of witte richtspot om mooie accenten te maken.

Verkrijgbaar in verschillende formaten, wattages en bundelbreedtes.50 |
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POTTER  
Een ideaal armatuur voor het creëren van een lichtaccent op het terras
en zelfs te gebruiken als stoel.

Verkrijgbaar in de kleur wit. De leds bepalen de kleur.



Door licht en akoestiek te combineren, ontstaat er synergie. Bovendien vangt u twee 
vliegen in één klap qua tijd en kosten. Bij het herinrichten van kantoren, winkels en 
overheidsgebouwen, is het slim om hier naar te kijken.

Wat is akoestische verlichting?

Akoestiek is, net als licht, essentieel voor de gebruiker. Meestal wordt akoestiek geassocieerd met nagalm, maar het is meer 
dan dat. Ook de klank is van belang. Net als bij licht gaat het om absorptie en terugkaatsing (reflectie). De ene ruimte moet 
vanwege het gebruik een andere akoestiek hebben dan de andere. Denk aan het verschil in functie tussen een concertzaal of 
een collegezaal. Absorptie gebeurt door zachte materialen en terugkaatsing door harde materialen.

Waarom is een goede akoestiek belangrijk?

Een goede akoestiek in ruimtes is vaak 
een onderschat probleem. De gevolgen 
kunnen groot zijn met klachten als stress en 
vermoeidheid. Bovendien heeft een slechte 
akoestiek een negatieve invloed op het 
concentratieniveau en de leerprestaties van 
leerlingen. Een goede akoestiek levert comfort 
en rust op, hetgeen de productiviteit verhoogt.
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ZIG ZAG  
Een betere naam had dit hangarmatuur niet kunnen krijgen. Het 
akoestische materiaal van dit kenmerkende armatuur is standaard 
uitgevoerd in donkergrijs.

Op verzoek ook verkrijgbaar in lichtgrijs, donkerblauw,
smaragdgroen of oranje.
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ZERO ROUND 
ACOUSTIC
Dit element is speciaal ontwikkeld 
voor composities in combinatie 
met de hanglamp Zero Round.
De ring is uitgevoerd in 
dezelfde stijl en kleuren als het 
hangarmatuur. Het akoestische 
paneel is standaard uitgevoerd
in basaltgrijs.  

Andere kleuren zijn op verzoek 
leverbaar.



U-LIGHT ACOUSTIC  
Opvallen doet de U-light vanwege de afmetingen zeker.
Door de toevoeging van het akoestische paneel is de lamp 
multifunctioneel. 

Verkrijgbaar als hang- en opbouwarmatuur in antracietgrijs
of roestbruin.

| 55
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BIRDCAGE  
De klassieke vorm van een lampenkap in een akoestische uitvoering. 

Verkrijgbaar in lichtblauw, houtskoolgrijs, lichtgrijs, donkerblauw en oranje.
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VAPOR ECHO  
Vooral in een felle kleur valt deze hanglamp, met een meter doorsnede, wel op in een ruimte.

Naast opvallend oranje is deze hanglamp ook verkrijgbaar in lichtgrijs, houtskoolgrijs, 
donkerblauw of smaragdgroen.



ONE RING
Deze ringen zijn voorzien van directe- en indirecte verlichting. De binnenzijde 
van de ring kan worden gevuld met een akoestisch paneel, zonder de 
lichtuitstraling te beïnvloeden. Daardoor is deze lamp bijvoorbeeld goed te 
gebruiken boven een ronde vergadertafel of in composities in een vide.
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NAWOORD

Voor het mogelijk maken van deze PD Lighting Guide willen wij de volgende bedrijven en mensen bedanken voor 
hun bijdrage: Richard en Martin van De Merkstudio, Phil Rich en alle medewerkers van PD Lighting B.V. 

Mocht u meer informatie willen ontvangen over één of meerdere armaturen, dan kunt u contact met ons opnemen.

DOWNLOADS
Via www.pdlighting.nl/download kunt u onder andere 3D bestanden van onze

armaturen vinden en alle documentatie en prijslijsten.

Aan alle gepubliceerde afmetingen, kleuren, wattages en andere specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. Het recht wordt voorbehouden 

om de producten te veranderen en te verbeteren zonder aankondiging vooraf. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder 

uitdrukkelijke toestemming vooraf van PD Lighting B.V. Al onze leveringen geschieden volgens onze leverings- en verkoopvoorwaarden.

Een exemplaar van deze PD Lighting Guide kan op uw verzoek worden toegezonden.

Onderstaande bedrijven willen wij bedanken voor het beschikbaar stellen van hun beeldmateriaal:



“ BRENG HET LICHT DAAR WAAR HET NODIG IS! ” 

Ringveste 11   030 - 634 76 40
3992 DD Houten  www.pdlighting.nl
Nederland  info@pdlighting.nl


