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Nieuwe verdelers wereldwijd

Reeds ons derde magazine! Het voelt aan alsof we pas gisteren beslist hebben om de weg
van de moderne communicatie in te slaan en ons eerste magazine lanceerden.
De markt is levendiger dan ooit. Dit merken we aan tal van nieuwe, prestigieuze projecten
waarvan je er al enkele kunt bewonderen in dit magazine. Er wordt duidelijk meer en meer
belang gehecht aan de integratie van een mooie schakelaar in een interieur.

Mrs. Melanie Peterson

Het mondaine Knokke krijgt er een nieuw paradepaardje bij! We zijn dan ook trots te mogen
melden dat we deel uitmaken van het nieuwe prestigieuze hotel project “La Reserve” in
Knokke. “La reserve” opent binnenkort de deuren. Een hotel vol luxe en pracht. Het design
gekozen door de ontwerpers is een prachtige Immix combinatie van Inox met Fusain!

Lithoss goes sociale netwerken
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IMMIX ... going chrome & fusain ...

IMMIX : La Reserve (Knokke - Belgium)
Het mondaine Knokke krijgt er een nieuw paradepaardje bij! Lithoss is trots te mogen deel uitmaken van het nieuwe prestigieuze
hotel project “La Reserve” in Knokke. La Reserve is meer dan een hotel, het is een begrip. Een indrukwekkend en subtiel mengsel
van geraffineerde luxe en uiterst moderne architectuur. Een echt kunstwerk van de 21ste eeuw waar u zult ontvangen worden zoals
nergens anders in België. Het design gekozen door de ontwerpers voor de 110 luxe kamers, is een prachtige immix combinatie van
fusain met geborsteld roestvrij staal. Printing werd voorzien om hotelgasten het zo gemakkelijk mogelijk te maken.
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Het hotel opent binnenkort zijn deuren.

Nieuwe Dealer Showroom Spanje
Op donderdag 28 april heeft onze nieuwe Spaanse distributeur zijn splinternieuwe showroom
geopend. Een perfecte mix van showroom, lichtstudio en kantoorruimte in het hartje van
Barcelona. Bij het vallen van de avond, wordt sfeer gecreëerd door het voortdurende
veranderende LED verlichtingsysteem.

Het volledige Space Lighting Team & commerciële partners

Dankzij de grote etalageramen word je onmiddellijk binnengetrokken in de winkel dat een
groot gevoel van ruimte teweegbrengt.
Als je in de buurt van Barcelona bent, is het zeker een bezoek waard.
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Space Lighting
Showroom & Offices
C/Aribau, 225 (bajos)
Barcelona
T +34 93 200 42 00
F +34 93 636 99 00

Klant in de kijker : Holger Saeckel (Vienna - Austria)
Bij Lithoss komt onze klant, verdeler, distributeur altijd op de eerste plaats. Wanneer een bepaalde distributeur een grote
inspanning doet om Lithoss te introduceren in zijn land, willen we graag deze firma extra in de kijker plaatsen in ons magazine.
Onze klant in de picture is Dhr Holger Saeckel, Lithoss distributeur voor Oostenrijk, die sinds vorig jaar de trotse eigenaar is van
een shop in het stilwerk Design Center.
Luxueus Hotel ontmoet Design center
Sinds 4 december 2010 is Wenen een Design hoogtepunt rijker : het Design centrum “stilwerk”. Dit design centrum is gelegen in
een compleet nieuw gebouw, ontworpen door toparchitect Jean Novel. De toren biedt plaats aan meer dan 20 exclusieve shops
met gekende en minder gekende merken, vepreidt over 4 verdiepingen, goed voor 6000 m² luxe. Stilwerk is reeds 14 jaar gekend
voor Design, exclusieve decoraties en lifestyle accessoires wereldwijd dankzij de reeds bestaande stilwerk gebouwen in Hamburg,
Berlin en Düsseldorf.
Omwille van het Design karakter, past Lithoss dan ook perfect in stilwerk, dat bezocht wordt door een nationaal en international
publiek. Er worden regelmatig evenementen en beurzen georganiseerd om de shops en hun design producten in de spotlight te
plaatsen.
Bezoek de showroom :
stilwerk : Wien 1.OG, 1020-Wien, Praterstrasse 1
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Company Holger Säckel e.U.
T.: +43-1-9257836 - F.: +43-1-9250287 - M.: +43-699-11934759
E.: lithoss@chello.at

Project in de kijker : Accoform (Deinze - Belgium)
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In Deinze (België), heeft de accoform groep nieuwe kantoren gebouwd. Het interieur is zeer stijlvol en modern. Met een prachtig
zicht op de vijver, zijn de kantoren zeer minimalistisch omgeven in een strakke, witte omgeving.
Om een gevoel van beweegelijkheid en kleur te creëren werd er geopteerd om de Lithoss Illume schakelaars te installeren. De rode
gloed rondom de schakelaar in combinatie met de andere verlichting zorgt voor een ambient geheel.
Het resultaat is absluut prachtig.

Project in de kijker : Privé woning (Brugge - Belgium)
In een landelijke omgeving werd een unieke woning opgetrokken met een zeer symmetrische architectuur en sober uitgewerkte details. Achter de klassiek uitgewerkte gevel gaat een landelijk interieur schuil, maar toch geheel meegaand in de hedendaagse trend.
Om de serene sfeer te bekomen die in en om deze woning hangt, werd heel veel aandacht besteed aan details. Aandacht voor
authenticiteit zonder dat hedendaagse technologie uit het oog wordt verloren. De Lithoss drukknoppen met handgemaakte bronzen
afwerking volgen deze stelling volledig. Het resultaat is prachtig, een echt pareltje in Vlaanderen.
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Plaats uw project in onze kijker.
Lithoss schakelaars worden geïntegreerd in tal
van mooie projecten. Deze projecten willen we
graag bundelen
en elke maand één project in de kijker plaatsen.
Mail ons uw projectfoto en maak kans op publicatie in ons volgende Lithoss magazine.

Product in de kijker : KNX schakelaar
Lithoss lanceert een eenvoudige, veelzijdige KNX/EIB versie. De welgekende 24V drukknop reeks (met of zonder LED) is nu
beschikbaar in een KNX/EIB versie. De drukknop montuur wordt geleverd met een plug & play vooraf aangesloten KNX/EIB drukknop interface die de installatie kost en tijd tot een absoluut minimum herleidt. Alle knoppen en LED’s kunnen apart geprogrammeerd worden met hun eigen specifieke functie door middel van de meegeleverde ETS software. Functies zoals aan/uit, dimcontrole, op/neer beweging, voorgeprogrammeerde scenes, … zijn slechts enkele van de beschikbare mogelijkheden. De optionele
witte LED kan ook apart geprogrammeerd worden om nog meer gepersonaliseerde opties te bieden. Lithoss heeft samen met Hager
een KNX/EIB applicatie kunnen ontwikkelen voor een goede, competitieve prijs, waardoor een totaal concept gecreëerd wordt van
een Lithoss schakelaar met interface die zeer competitief is in de globale en wereldwijde KNX/EIB applicatie markt.

Mrs. Melanie Peterson
Lithoss verwelkomt een nieuwe werknemer in de firma : Mrs. Melanie Peterson. Melanie is
verantwoordelijk voor de verkoop op de Duitse markt. Lithoss is al vertegenwoordigt in sommige delen
van Duitsland maar Melanie is verantwoordelijk voor het opzetten van een verkoopsnetwerk over heel
Duitsland. Melanie, overigens geboren in Duitsland, heeft 25 jaar ervaring als office manager, teamleider,
en administrator en heeft al voornaamste pluspunten : organisatorisch, marketingkennis en haar ervaring
op internationaal zakengebied in Europa, USA, en het Midden Oosten.
U kan Melanie contacteren op volgend telefoonnummer : +32 (0)491 61 75 70
en op volgend emailadres : melanie@lithoss.com

Technische informatie
Bus specificaties : TP (Twisted Pair) connectie
Bus spanning : 30VDC
LED : wit
Vraag onze verkoopafdeling voor meer technische details en prijzen.

Lithoss goes sociale netwerken
Blijf op de hoogte van onze laatste updates, door ons te volgen op
sociale netwerk sites zoals Linkedin en Facebook.
Facebook zal regelmatig upgedate worden met nieuwe foto’s,
nieuwigheden, behind-the-scene foto’s van onze beurzen, videos,
exclusieve previews van onze projecten, nieuwe verdelers, enz…
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Nieuwe verdelers Lithoss wereldwijd
Wereldwijd kent Lithoss een constante groei op de markt en met trots stellen we u dan ook enkele van onze nieuwe distributeurs
voor uit onze dealers portfolio :
Space Lighting - Spain
Showroom & Offices C/Aribau, 225 (bajos)
Barcelona
T +34 93 200 42 00
F +34 93 636 99 00
slazaro@space-lighting.com
www.space-lighting.com
Jong, innovatief, en veelzijdig zijn de kernwoorden waarmee je het best Space Lighting omschrijft.
Een nieuw bedrijf dat unieke lichtontwerpen aanbiedt voor professionelen die willen architecturale projecten ontwikkelen.
Ze verdelen producten van internationale bedrijven zoals Lithoss, TAL, Molto Luce, Castaldi en Wibre. Dit maakt van Space Lighting
de perfecte partner voor de implementatie van zowel technische als conceptuele design verlichting voor binnen en buiten.
Luisance – Marocco
242 Bd Zerktouni
Casablanca
T+212 522 47 13 10
F+212 522 47 02 13
Rachida.laraki@gmail.com
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Met 2 showrooms in Marrakech en Casablanca, en de verdeling van merken zoals Wever & Ducré, Lithoss, Arcluce, Iguzinni en
Targetti, is Luisance één van de marktpioniers op het vlak van het verdelen van architecturale verlichting in Marocco. Door de
complementeerbaarheid van de merkenportefuille, levert Luisance complete lichtontwerpen voor elke mogelijke project toepassing.

El Mont – Slovakia
Udenarska C.5
080 01 Presov
T+421 517 717 711
el-mont@el-mont.sk
www.el-mont.sk
El Mont is reeds meer dan 15 jaar actief op de Slovaakse markt. Met 3 showrooms in Slowakije is El Mont vertegenwoordigt over
het hele land. Ze zijn exclusief distributeur van enkele domotica systemen zoals Domintell en TV Link.
Naast domotica systemen is El mont ook actief in de LED technologie en in de verdeling van high end schakelaars en stopcontacten.

WHITE
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www.white-chrome.be

“Simplicity in design and use, in balance with space and interiors, brought together in a square of steel”

“Simplicity in design and use,
			 in balance with space and interiors,
brought together
			
in a square of steel”

100% design switches

Lithoss - designed switches
Rue de Bengalis 4
B - 7700 Mouscron
T +32 (0)56 48 15 70
F +32 (0)56 48 15 91
Alle gegevens zijn te goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons worden gebruikt.
De geregistreerde merken en alle andere rechten, inclusief fotografische weergave, zijn eigendom van Lithoss.
Technische wijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden.

info@lithoss.com
www.lithoss.com

