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GEZA (Gri e Zucchi Architetti) ontwierp voor 3F Filippi de 3F Filoluce – een
stalen vloerlamp in een puur, industrieel design. De nieuwe lamp in de 3F
Architectural-reeks geeft een zowel efficiënt als comfortabel werklicht,
dankzij het scherm van ‘high-performance’ methacrylaat dat is bevestigd aan
een doorlopende stalen buis die op verschillende plaatsen op rigide wijze
gebogen is. Kenmerkend voor de 3F Filoluce zijn de indrukwekkende hoogte
en de ranke uitstraling, waarbij de lichtkap uit het plafond lijkt neer te dalen.
De 3F Filoluce is het resultaat van de uitgebreide ervaring en knowhow van
3F Filippi gecombineerd met die van GEZA – een bureau dat zich richt op
het verbeteren van welzijn op de werkplek.
www.3f-filippi.nl

Creatief onderzoek naar de
dematerialisatie van licht is een belangrijk
aspect van het werk van ontwerper
Francisco Gomez Paz voor Luceplan. Het
laatste resultaat daarvan is de Bulbullia
– een dimbare wandlamp die de ‘delicate

B.lux liet ontwerper David Abad zich inspireren door de kubistische

schoonheid’ van zeepbellen suggereert.

structuren van Piet Mondriaan. Tableau bestaat uit metalen

De lamp bestaat uit een aantal

strips die grids vormen waarin ledlichtpanelen zijn geplaatst.

parabolen van verschillende grootte, in

De combinatie van lege en lichtvlakken vullen de ruimte,

de karakteristieke geometrische vorm

waarbij meerdere composities mogelijk zijn om een ruimte te

van zeepbellen. De ‘zeepbellen’ van

personaliseren. De metalen delen van de Tableau-collectie hebben

wit polycarbonaat zijn bevestigd in een

een finish in brons of messing, de diffusor is van opaalglas. De

aluminium structuur, met in elke zeepbel

versie voor wand of plafond is er in twee maten, de hanglamp in

een ledlichtbron. De Bulbullia er is

één maat.

met drie of vijf elementen – meerdere

www.grupoblux.com

Bulbullia’s zijn vrij te combineren om
Light + Building 2018

Voor de decoratieve lampencollectie Tableau van het Baskische

unieke composities te creëren.
www.luceplan.com
Graypants (Amsterdam/Seattle) introduceerde de Chrona – een
ster nabootst. De Chrona geeft door de combinatie van messing,

Het Tsjechische Brokis

acrylaat en warme ledlichtbronnen een stralende gloed. Er is een

toonde nieuwe lichtconcepten

uitgebreide reeks configuraties, zowel horizontaal als verticaal, en

ontworpen door Lucie Koldova,

meerdere Chrona’s kunnen worden samengevoegd tot prachtige

de art director van het bedrijf –

‘constellaties’. De Chrona is er in de kleuren messing en staal en in

die eerder dit jaar ‘Das Haus’ op

verschillende afmetingen, met doorsneden van 15 tot 43 cm.

de imm in Keulen ontwierp. Een

www.graypants.com

daarvan is de Puro Sparkle, een

BEURZEN

hanglamp die de cirkel van licht door fosforescerend gas rond een

hanglamp of ‘lichtsculptuur’ uit
de tegelijkertijd minimalistische
en weelderige Puro-collectie.
De Puro Sparkle bestaat
uit verschillende buizen van
mondgeblazen matwit of
rook-grijs opaal glas die een
diffuus licht geven, en voor een
magische en dynamische sfeer
zorgen. De Puro Sparkle is er in
drie afmetingen – de grootste
compositie is een imposant
lichtobject met een diameter
van bijna 2,5 m.
www.brokis.cz
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