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De verlichtingsarmaturen van Jos Devriendt
vormen een keramische mantel over de ver
lichtingsbron. Het rechtstreekse licht valt naar
benedenen het onrechtstreekse licht weer
kaatst in de ruimte.
Bij de hanglampen kan de verlichtingsbron
lageren hoger in de armatuur worden
geplaatstom zo de stralingshoek te vergroten
of te verkleinen.
Alle armaturen bevatten E27 of E14 sockets.
In deze sockets kunnen gloeilampen, spaar
lampen of ledlampen worden geplaatst.
Aan alle hanglampen is er standaard een
zwart silicone elektriciteitssnoer en kabel
spanner voorzien. Alle armaturen zijn ook met
wit siliconeelektriciteitssnoer te verkrijgen op
aanvraag.
Bij alle plafondarmaturen zit een bijpassend
plafondrozet.

pendel

Pendel
SMALL M01 / MEDIUM M02 / LARGE M03 / CURVE M04 / bol M05 / XL C28 / XL short C29

pendel SMALL M01

De porseleinen kap past als een hoed over het
socket. De vuurvastheid van het porselein zorgt
ervoor dat de armatuur niet verkleurd.
M01 is op aanvraag ook in andere kleuren te
verkrijgen.
pendel MEDIUM M02

De porseleinen hoed valt over de lamp.
De zijwanden van het porselein reflecteren het
licht naar beneden toe.
pendel CURVE M04

pendel large M03 / plafondlamp cubo M13

Deze pendelarmatuur bestaat uit een porseleinen
parabole curve die onderaan rond is. Het porselein
valt als een mantel over de lichtbron en brengt het
licht verticaal naar beneden door weerkaatsing
op de zijwand. De ontluchting is bovenaan d.m.v.
gaten in het porselein voorzien. Hierbij wordt een
synthese gemaakt tussen eenvoud, stralingshoek
en materie. Het socket is verstelbaar in het arma
tuur zodat de gewenste stralingshoek ingesteld
kan worden. (foto pag. 36)
pendel LARGE M03

Deze druppelvormige armatuur laat een verstelbare
stralingshoek toe van 20° tot 180°, door het socket
hoger of lager te bevestigen t.o.v. het ophang
rooster.
pendel BOL M05

Dit hangend armatuur is een snede van een bol
met diameter 340 mm. Door het socket hoger of
lager in het armatuur te brengen kan de stralings
hoek worden aangepast. (foto pag. 34)
pendel XL C28 / pendel XL short C29

Deze pendellamp bestaat in twee lengtes.
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wall Lamps
CORNER M06 / WALL M07 / MINIMAX M10 / cubo M13 / WHALE C27

De collectie wall lamps bestaat uit een aantal
porseleinen armaturen die als het ware een onder
deel van de architectuur worden.
Wandarmatuur wall in de vorm van een gebogen
curve geeft indirect licht en bestaat in 3 hoogtes.
Wall small is geschikt voor kleine ruimten en
geeft het hoogste lichtrendement.
Wall large wordt toegepast wanneer de inkijk
op de lichtbron groot is zoals bijvoorbeeld een
traphal.
Wall medium is de standaard versie met
ingebouwderuimte voor externe electriciteits
aansluiting.
Alle wandarmaturen kunnen ook zonder glazuur
worden geleverd om mee te schilderen in de kleur
van de wanden.

shield – unica

Wandarmatuur shield wordt op bestelling
geleverd.
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CORNER M06

WANDARMATUUR CORNER M06
small / medium / large
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148 (S) / 285 (M) /
445 (L)

Deze wandlamp bestaat in drie lengtes. In de vorm
van een lichtgebogen curve, geeft dit armatuur in
direct licht die vertrekt uit de hoek van een ruimte.
Het is een alternatief voor de WALL wanneer de
wanden beschikbaar moeten blijven.

corner small / medium / large M06

WANDARMATUUR WALL M07
small / medium / large

Deze keramische wandlamp bestaat in drie leng
tes. De korte en medium versie hebben één
socket. De langste versie heeft twee sockets. Dit
armatuur licht wanden en plafond indirect uit.
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whale C27

plafondlamp CUBO M13
190

Plafondarmatuur CUBO is een rechthoekig ele
ment met een vierkante basis. Achteraan is een
uitsparing voorzien waardoor de electriciteitsaan
sluiting tussen plafond en armatuur onzichtbaar
wordt. Door het plafond optisch 19cm naar be
neden te brengen valt er een warmer licht uit de
verlichtingsarmatuur. (zie foto pag. 2)
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LICHTARMATUUR MINIMAX M10

Deze wand- of plafondarmatuur bestaat uit een
cilindrisch keramisch element dat het socket E27
bedekt.
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MINIMAX M10

whale C27

80

De compacte vorm van deze wandarmatuur vormt
een soort tweede huid die het licht naar beneden
reflecteert. In het socket kan zowel
halogeen, gloeilamp als led gebruikt worden.
De montageplaat van het socket wordt bevestigd
op de wand waarover het porselein d.m.v. een
draairing wordt vastgezet. Het porseleinen opzet
stuk kan in verschillende richtingen georiënteerd
worden zodat het ook in een ‘uplighter’ getransfor
meerd kan worden.
Door de geringe omvang kan het als spiegelverlich
ting of nachtlamp worden toegepast.
(MAX 60 Watt)
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35° lamps
hanglamp 35° M08 / hanglamp mini 35° M09 / up&down wall C32 /
up&down C33 / up&down twin hang C34 / up&down bik C35 / up&down bik hang C36

HANGLAMP 35° M08

De grote versie hanglamp 35°, van keramiek, is
een conische hanglamp die optimaal functioneert
wanneer ze geplaatst wordt met de onderrand net
boven ooghoogte.
Dit zorgt ervoor dat er horizontaal geen zichtbelem
mering is. Het rechtstreekse licht valt op de tafel.
Het onrechtstreekse licht wordt via de witte zij
wand weerkaatst op het gezicht. Er is geen verlies
aan lichtopbrengst. Wanneer het armatuur boven
een tafel wordt geplaatst is er geen rechtstreekse
inkijk op de lamp of spaarlamp. Het socket kan op
en neer in de armatuur zodat de stralingscirkel kan
bepaald worden tot 200 cm diameter.

HANGLAMP 35° mini M09

De kleine hanglamp 35° van keramiek, functioneert
op een totaal andere manier. Doordat de armatuur
lager hangt en kleiner is, is het zichtbelemmering
tot een minimum herleid.
De lengte van de cone zorgt ervoor dat de inkijk
op lagere hoogte heel klein is. Het socket kan op
en neer in de armatuur zodat de stralingshoek nog
kan variëren.

up&down zwart C33

UP&down C33
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Dit metalen armatuur bestaat uit een verticale
staander met bovenaan een conische kap die
roteert rond het gefixeerde E27 socket.
Het armatuur kan zo getransformeerd worden van
sfeerlamp tot spot of uplighter. Als sfeerlamp is
er geen rechtstreekse inkijk op de lamp. De witte
zijwand van het konische element reflecteert het
licht naar beneden.
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up&down BIK HANGLAMP 35° C36

Deze hangende aluminium pendelarmatuur is de
grootste uit de 35° reeks. Ze bestaat in een mat
zwarte of mat witte versie en is ook leverbaar in
andere uitvoeringen op aanvraag.

up&down bik staande lamp C35

up&down bik zwart C35

De grotere versie van de up&down staande lamp
bestaat uit een verticale staander met een ge
fixeerd ophangrooster.
De grote aluminium conische kap hangt over het
rooster.
Dit armatuur werkt als een grote sfeerlamp en kan
geleverd worden met vloerdimmer op aanvraag.
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abajour
staande lamp XL M11 / abajour M12 / cilindric shade C23

STAANde LAMP XL M11

Dit armatuur is samengesteld uit een keramische
voet, een glasplaat en een cilindrische lampenkap
uit kunststof met textiel. Dit object heeft de groot
te van een staand figuur.

staande lamp XL M11

ABAJOUR M12
cilindric shade C23

De tafellampen abajour en cilindric shade
zijn armaturen die samengesteld zijn uit een kera
mische voet en een lampenkap uit kunststof met
textiel.
Deze objecten zijn volwaardige alternatieven voor
een technische bureaulamp.

cilindric shade C23
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staande lamp XL M11

cilindric shade C23

cilindric
hanglamp cilindric C14 / cilindric mini C15 / table lamp cilindric C18 /
spot cilindric C19 - C20 / plafond cilindric c21 - C22 / staande lamp cilindric C24

De lichtarmaturen cilindric zijn gebaseerd op
een lange en korte porseleinen cilinder. Deze wor
den naargelang de stralingshoek, gemonteerd aan
een rond metalen bevestigingsarmatuur.
Er bestaat een plafond- en wandversie van de
cilindric. Bij de hangende versie kan het socket
op en neer in de porseleinen buis zodat de stra
lingshoek nog gevariëerd kan worden.
Bij de staande lamp kan de hoogte van de cilinder
aangepast worden door een mechanische schuif
beweging via de verticale staaf.
TaBLE lamp cilindric combineert sfeer en
leeslicht in één object.
Alle lampen worden geleverd met een bijhorend
plafondrozet en ophanging.

fix to the wall
with 2 screws

hanging clamp
cable clamp
turn to fix
silicone cable
2,5m
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luchter caree cilindric

De vernieuwde luchter caree cilindric bestaat
uit een vierkant staalprofiel met een diameter van
90 en140 cm diameter.
Daaraan bevinden zich porseleinen cilinders die
via een elektriciteitssnoer in de ring samenkomen
in een bundel aan een dikwandige aluminium
plafondrozet.
De 2 ringen kunnen gecombineerd worden tot een
monumentale luchter.
Standaard kan de luchter in zwart met wit por
selein cilinders of wit met wit porselein cilinders
geleverd worden.
Op aanvraag kunnen er ook unica luchters gemaakt
worden op maat met andere pendels en andere
kleuren poedergelakt metaal.
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6 cilinders C16

ø 900mm - 6 cilinders C16 / ø 1400mm - 8 cilinders C17
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flower

flower
flower C25 / BIGFLOWER C26

De verlichtingsarmaturen flower (hoogte 100
cm) en bigflower (hoogte 155 cm) combineren
leeslicht en sfeerlicht in één armatuur.
De porseleinen lichtcilinders schuiven en roteren
over een bevestigingsklem van veerstaal. Deze
klem zit vast op een clip. De clip kan over de
bevestigingsstaaf omhoog en omlaag worden
gebracht. De clips kunnen ook afzonderlijk gemon
teerd worden op kasten en tafels. Op de clip of
op het kabelsnoer zit een schakelaar waardoor de
elementen afzonderlijk bediend kunnen worden.
De standaard is mat zwart gelakt.
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lichtarmatuur meega C30

bigflower C26 / flower C25

meega
meega C30 / solitaire C31

LICHTARMATUUR MEEGA C30

Lichtarmatuur MEEGA is een staand verlichtingsar
matuur uit ivoorwit keramiek (hoogte 225 cm) met
grote stoffen lampekap uit transparante kunststof
en katoen (ø 107 cm max.). Het object wordt ook
in verschillende kleuruitvoeringen als unica aange
boden.

STAANDE LAMP SOLITAIRE C31

staande lamp solitaire C31

SOLITAIRE is een extra grote staande armatuur
(hoogte 250 cm). Door zijn omvang en lichtsterkte
van 400Watt is dit object in staat om een totale
ruimte uit te lichten. Het verlichtingstoestel kan op
aanvraag met vloerdimmer worden geleverd.
De staande zuil is verlijmd afrikaans hardhout.
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table
vierkant 8 C37 / triangle C38

TABLE VIERKANT 8 C37

table vierkant 8 C37 / hanglamp bol M05

Tafel VIERKANT 8 is geschikt voor 8 personen.
De tafelpoten uit massief staal worden bevestigd
met een bout in schroefmoffen, ingewerkt in het
bovenblad.
De tafel wordt standaard geleverd met een zwart,
mat melamine toplaag en zwart mat gepoederlakt
onderstel of zwart onderstel met bamboo boven
blad.
Het tafelblad is standaard 1300 x 1300mm en als
unica te verkijgen in andere uitvoeringen.
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TABLE TRIANGLE C38

table triangle c38
1000

750

table triangle C38 / hanglamp curve M04

Deze grote tafel (2000 x 1000 mm) kan zowel
bureau als eettafel zijn. Onder het tafelblad zit een
V-vormige uitsparing die als kabelgoot kan functi
oneren.
De tafel wordt standaard geleverd met een zwart,
mat melamine toplaag en zwart mat gepoederlakt
onderstel of zwart onderstel met bamboo boven
blad.
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projects
UNICA & MAATWERK

38

maatwerk i.s.m. archiplarchitecten, restaurant Volta, Gent

drop silver – unica

Atelier Jos Devriendt realiseert luchters op
maat.
De realisatievan metaalwerk, electriciteit en
vormgeving worden begeleid van concept tot
plaatsing van de armaturen.
Ook totaalinrichtingen en projecten zijn moge
lijk, als Jos Devriendt er zin in heeft.
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Alle foto’s Jos Devriendt, uitgezonderd:
p. 14, 28, 31, 32 www.bartvanleuven.com
p. 39, 40 Fleur Swildens
vormgeving: www.gestalte.be
druk: Sintjoris
© Niets uit deze publicatie mag door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook
worden verveelvoudigdof openbaar gemaakt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de auteur.

luchter unica

De auteur behoudt zich het recht toe wijzigingen
aan te brengen aan de ontwerpen.

met steun van het Agentschap Ondernemen,
Vlaanderen in Actie Pact 2020 en
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