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Game van Torremato
Torremato is de naam van het design�
merk binnen de Italiaanse Il Fanale
groep. Met Game introduceert het
bedrijf een tuinarmatuur ontworpen
door Christian Piccolo. Piccolo vond
zijn inspiratie bij de speelgoedsoldaat�
jes waarmee kinderen soms spelen.
“Het resultaat is een armatuur met een
perfecte balans tussen vorm, materiaal
en precisie in de details”, vernemen we.
“Game valt op door zijn verrassend
volume, het schuin overhellen en de
vierkante vormen.” Game wordt ver�
vaardigd uit metaal en de lichtbron
wordt beschermd door een glazen pa�
neeltje. Game is beschikbaar in twee
afwerkingen: naturel antiek en grijs. De
basis meet 18x18 cm en Game is 37,5
cm hoog. Een powerled van 13 W zorgt
voor het nodige licht (in kleurtempera�
turen 3000 of 5000K). Een E27�fitting
behoort eveneens tot de mogelijkhe�
den.
Het gamma van Torremato is in België
verkrijgbaar via Danver.

Verlichte ijscooler
bij Imagilights
De jonge Belgische fabrikant Imagi�
lights, gevestigd in Deerlijk, stelt met
Might�E een functioneel lichtobject
voor. Productdesigner Gerd Couckhuyt
gaf aan Might�E (een verlichte ijscoo�
ler) een walvisachtige vorm mee. “In
een bar of een restaurant doet Might�E
het uitstekend”, aldus de fabrikant.
“Might�E wordt vervaardigd uit poly�
ethyleen en is volledig recycleerbaar.
Tot 16 flessen kunnen in deze hippe
flessenkoeler op temperatuur worden
gebracht. Net zoals bij alle andere func�
tionele lichtobjecten in ons gamma zijn
de mogelijke kleurschakeringen schier
eindeloos. De krachtige accu, die goed
is voor 60 branduren, wordt opgeladen
door inductie. Might�E wordt via een
afstandsbediening gestuurd en de
kleuren kunnen naar hartenlust gepro�
grammeerd, gemixt en opgeslagen
worden.”

Nieuwe led-nachtlampjes
bij Osram
Osram breidde haar assortiment nacht�
lampjes uit met de CoocoLed, de UUh�
Led en de DoodLed (zie foto). Ze vormen
een aanvulling op de al bestaande Beet�
Led en Orbis nachtlampjes. Deze kind�
vriendelijke led�nachtlampjes kregen een
leuk, aantrekkelijk design en ze zijn in
feite bedoeld als een zaklamp en een
nachtlampje in één. De bovenzijde kan
worden verwijderd waardoor ze als za�
klamp gebruikt kunnen worden. De
nachtlampjes zorgen voor een aange�
name en zachte sfeer in elke kinderka�
mer. Dankzij een dag� en nachtsensor
licht de armatuur vanzelf op wanneer het
donker wordt. De nachtlampjes zijn in
verschillende uitvoeringen beschikbaar.
BeetLed is een lieveheersbeestje, Orbis
is een raket, CoocoLed is een kuikentje,
UUhLed is een uil en DoodLed is een
paddenstoel.

www.danver.be

www.imagilights.com

www.osram-benelux.com
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