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Product in de kijker

Zoals iedereen ondertussen al wel weet vindt tussen 15 en 24 oktober DE interieurbeurs van
België plaats. Uiteraard zijn we met Lithoss van de partij… en hoe!

Officiële lancering : ILLUME

Samen met onze zusterfirma TAL timmeren we aan een nieuwe leefwereld: BIOSFEER3.
Deze in 2 verdiepingen verdeelde BIOSFEER3 staat bol van de experimenten, verrassingen en
uiteraard van de nieuwigheden. Een ‘voorexperimentje’ staat reeds op de webstek
www.laboratories.be; surf er gezellig naartoe en schrijf gerust mee op de blog!
Dit magazine brengt jullie een overzicht van de innovatieve en creatieve prestaties
die ons team de voorbije maanden gerealiseerd hebben.
Sit back, relax and enjoy!

Project in de kijker
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Officiële lancering : ILLUME
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IMMIX ...
going black & gold

inhoud

INTERIEUR 2010

Vooruitblik : Nieuw ontwerp

Concept
Onze stand staat volledig in het teken van de BIOSFEER. De volledige stand is opgebouwd uit verschillende ruimtes waaronder de
inkomhal, slaapvertrekken, keuken en enkele experimentele kamers. Kom er kijken naar de levende frivole wezens die onze stand
zullen bevolken.
Nieuw
Om alle nieuwigheden hier op te sommen hebben we plaats tekort. Misschien enkele voorbeelden: een nieuwe productgroep
Illume, nieuwe logo’s, nieuwe catalogen, KNX schakelaars, IP44 schakelaars, en exclusief voor interieur een preview naar een
compleet nieuw ontwerp, … Voorzie alvast genoeg tijd voor een bezoek aan onze stand om al deze nieuwigheden te kunnen bewonderen.
We hebben u veel te vertellen!
Locatie
Tip van de sluier:
U vindt de BIOSFEER3 in HALL 5- Stand 530 samen met onze collega’s van TAL.
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Over designer David Dos Santos en zijn studio REMORK :

BIOSFEER3 PARTNERS

David Dos Santos Antonio is afgestudeerd in 1998 aand de Antwerpse Product Design
Academie. Hij kreeg een studiebeurs toegekend voor 1 jaar van de “Koning bouwdewijn
Stichting”. Dit gaf hem de mogelijkheid om zijn eigen design stijl verder te ontwikkelen,
dat later een design wereld op zich zou worden. Hij realiseerde zich dat veelzijdigheid
de sleutel was tot succes, en in plaats van hem aan een agentschap te koppelen, richtte
hij zijn eigen studio op, genaamd “REMORK”, te Antwerpen. Als eigenaar van een onafhankelijke Studio, kon hij projecten realiseren voor grote namen zoals Coco Cola, TAL,
Monsanto, Samsonite, Eastpak, Hedgren, Mobistar, Lithoss, Maxi-Cosi en zoveel meer..
Werken met zo’n divers gamma aan producten, materialen en merken, in combinatie
met David Dos Santos zijn onafhankelijk en volhardende geest, maakt van hem een
jonge, veelzijdige, en flexibele designer met een eigen en unieke design entiteit. Elk
gerealiseerd project is een nieuwe ervaring, die hem doet groeien als designer, en
hem de mogelijkheid biedt verder te blijven steutelen aan zijn eigen design mix.

5
Lithoss Magazine - 02/2010

Op interieur lichtten we een eerste tip van de sluier!
Lithoss is volop bezig met de ontwikkeling van een volledig nieuwe, eigentijdse en toch
tijdloze schakelaar. We zijn bijzonder tevreden reeds een eerste maquette te kunnen
voorstellen. In samenwerking met ontwerper David Dos Santos werken we hard om
deze tokkelende en virtuoze schakelaar zo snel mogelijk op U af te vuren. Het design
van deze schakelaar is verfrissend, vernieuwend en nog nooit vertoond in dergelijke
vormen! Wederom nodigen we U uit de eerste maquette van dit nieuwe design te
bezichtigen in Hall 5 – Stand 530

Cataloog 2010

Chrome
De Chrome versie is heel bijzonder en trekt meteen de
aandacht. De wit gepolijste chrome is als het ware een
spiegel voor alles in zijn omgeving.

Dankzij tal van nieuwigheden die we de laatste maanden op de markt
gebracht hebben, konden we onze creatieve krachten botvieren op een
nieuwe Lithoss cataloog. Dat we er veel plezier aan beleefd hebben,
merk je ongetwijfeld snel. Alle nieuwigheden zitten in de cataloog
verwerkt en de lay-out werd strakker gezet zodat er meer plaats is
vrijgekomen om de schoonheid van onze schakelaars tot hun recht te
laten komen. Vraag ernaar op de interieurbeurs of
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vraag Uw exemplaar aan via :
info@lithoss.com
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voorbeeld 2

Rode Led’s
Vier LED’s zijn zorgvuldig geplaatst op elke zijde van de
printplaat onder een hoek van 90°. Elke LED verlicht één zijde
en zorgt zo voor de verspreiding van een rode glow rondom
de kader.

SB3T
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24 VDC
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Materiaal

Moduleerbaarheid

Waar het vierkant volgens zijn meetkundige
definitie louter een gelijkzijdige vierhoek met
rechte hoeken is, neemt het in de wereld van
Lithoss een unieke positie in.
Designer Bart Spillemaeckers zag het vierkant als
fundament om een reeks uitzonderlijke schakelaars en stopcontacten te creëren. Het Design van
Lithoss is een markante verschijning, een smeltkroes van ervaring, vakkennis en een uitgesproken
gevoel voor esthetiek.

De haast vanzelfsprekende eenvoud van het
design zet zich ook voort in de materiaalkeuze. Het geborsteld en roestvrij staal is een
natuurlijke materie die door de specifieke behandeling een unieke absorptie van licht kent.
Hierdoor gaan omgevingsobjecten en kleuren
er op een bijzondere manier in reflecteren. De
schakelaars en stopcontacten vormen als het
ware een abstracte spiegel van het interieur.

Ondanks de eclatante esthetische benadering
van het alledaagse product is Lithoss het primaire, functionele aspect van de schakelaar nooit
uit het oog verloren. Lithoss is een ware kameleon; de afdekplaatjes kunnen gecombineerd
worden met de meest gekende merken van modulefabricaten. Er wordt ook hard gewerkt aan uitbreidingen waarbij Lithoss met de producten van
nagenoeg elke moduleleverancier overweg kan.

Lithoss is een hoogstaand fabrikaat.
Exclusiviteit gaat gepaard met een nauwgezet
productieproces. Bij het maken van elk plaatje
komt er naast het machinale procédé steeds
handwerk kijken. Dit artisanale karakter zorgt
ervoor dat elk plaatje net iets anders is dan
het vorige, elk plaatje wordt een ongemeen
meesterwerk.

Om de schakelaars of stopcontacten te personaliseren kunnen tekst of symbolen op de plaatjes
of toetsen gezeefdrukt worden. Deze eigenschap
zorgt ervoor dat elk afdekplaatje een unicum is.
Naar inbouw toe werden enkele plasterkits geconcipieerd die toelaten op een eenvoudige
manier de plaatjes nauwkeurig op hetzelfde
niveau als de wand te installeren. Naast een versie op laagspanning laat de 250V uitvoering toe
het product ook bij renovaties aan te wenden.
Lithoss laat zich voorts makkelijk integreren in
andere systemen zoals KNX/EIB, Bose of het
centraal stofzuigsysteem van zusterbedrijf Elek
Trends, met de meeste domotica-systemen en
designverlichting. Een Led-module maakt van de
plaatjes stijlvolle oriëntatieverlichting …
Een onuitputtelijk potentieel in volmaakte vorm.

Voorwoord
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Lithoss is winnaar van de Design Plus, de Red Dot
Award en de Good Design Award (Chicago).

Lithoss afdekplaten kennen een enorme waaier
aan afwerkingen, een collectie van finishes die
nooit af is … De materialen zijn immers continu
onderhevig aan een proces van verregaande
innovatie, een uitbreiden dat nooit ophoudt.
Vandaag telt het gamma een spectrum van acht
zeer uiteenlopende afwerkingen én de mogelijkheid tot customizing: de afdekplaten kunnen
in eender welk RAL-kleur verkregen worden.
Dit schept de ruimte voor interieurarchitecten
om schakelaars in dezelfde afwerking als de
wanden te plaatsen of ze hier net fel mee te
laten contrasteren.

Lithoss designed switches

Bart Spillemaeckers’ ontwerp is strak, sober,
eenvoudig. Deze aparte vormgeving heeft de
zeldzame eigenschap perfect in balans te zijn met
zijn omgeving, of deze nu modern of klassiek is.
Een karaktertrek die getuigt van esthetische maturiteit.

Product designed by Bart Spillemaekers

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

Design

Vaak lijkt een schakelaar een banaal element
binnen het interieurconcept. Het is in de ogen
van velen immers niet meer dan een bijkomstigheid. Lithoss bewijst met zijn reeks van schakelaars en stopcontacten het tegendeel. Er wordt
slechts zelden een ontwerp van een afdekplaat
gemaakt dat zo strak geïntegreerd kan worden
in eender welk interieur als dat van Lithoss. De
schakelaar of het stopcontact is meer geworden
dan louter een instrument waarmee men het licht aanmaakt. Lithoss kan als opbouwelement op
de muur geplaatst worden, maar kan tevens verzonken worden in de wand. Het ontwerp wordt
een deel van het geheel en schept een ruimte in
evenwicht.
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Voor onze nieuwste productgroep IMMIX
is gekozen voor een moderne, eigenzinnige
vrouw. Ze houdt van dezelfde traditionele
handmade afwerkingen maar geeft er graag
haar eigen interpretatie / twist aan. De beweeglijkheid
die
deze
vrouw
uitstraalt,
slaat op het feit dat dit gamma u heel wat
mogelijkheden te bieden heeft. Er zijn maar
liefst
50.000
mogelijke
combinaties
waaruit u zelf uw schakelaar kan samenstellen.
Op dit beeld wordt de combinatie Black
& Gold voorgesteld, geborstelde messing
in combinatie met gelakt zwart. De slogan
omvat perfect het campagnebeeld, imagine & mix.
Kies uw kleuren en mix ze tot een uniek geheel.
Combineer eveneens White & Chrome,
Stainless Steel & fusain, Black & White, enz...

Campagnebeelden Lithoss

Lithoss stelt trots zijn 3 productgroepen voor. Een uitgebreid aanbod dat voor elk wat wils heeft. De SELECT reeks biedt traditie,
de IMMIX reeks vernieuwing, en de ILLUME reeks technologie in een modern jasje. Voor elke productgroep werd een passend
reclamebeeld en slogan uitgewerkt.

IMMIX
imagine & mix

8

Illume is onze derde en meest recente
productgroep. Voor dit beeld is gekozen voor
een mysterieuze, futuristische dame, die
constant op zoek is naar de laatste trends
inzake technologie en functionaliteit. Dit
vindt ze zeker terug in onze Illume reeks
waar de functies schakelaar, technologie en
verlichting in één element samen gebracht werden.
De oplichtende, matte kader zorgt ervoor
dat je sfeer kan creëren. De “glow in the
dark” bepaalt het thema van elke kamer, of
het
nu
helder
wit,
levendig
rood,
warm
oranje
of
krachtig
blauw
is.
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De slogan “choose from the timeless classics” slaat
op het tijdloze karakter van onze design schakelaars.

Een schakelaar dat fungeert als verlichting
brengt dan ook your vivid imagination to light.

SELECT

ILLUME

choose from the timelesse classics

bring your vivid imagination to light
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Voor het campagnebeeld van de SELECT
reeks is gekozen voor een klassevolle dame,
die aandacht besteedt aan presentatie en
voorkomen. Een dame met smaak die houdt van
zaken die eigentijds, traditioneel en exclusief zijn.
Het unieke Lithoss design in combinatie met
de exclusieve handmade afwerkingen zoals de geborstelde inox, gepolijste chrome,
authentiek brons en fusain, ... passen dan
ook perfect in haar leefwereld.

Nieuw : KNX compatibele versie

3.E\3RXO.MDHUKROP

Lithoss lanceert een veelzijdige, basic KNX/EIB versie. Het gekende 24V gamma is uitgebreidt met een versie dat compatibel is met
KNX/EIB systemen. De drukknoppen worden geleverd met een plug & play bedrade KNX/EIB drukcontactinterface die de installatietijd to een minimum herleidt. Alle toetsen en LED’s kunnen apart geprogrammeerd worden met hun eigen specifieke functie door
middel van de bijgeleverde ETS Software. Functies zoals aan/uit, dimmen, op/neer bewegingen, scenes, ... zijn slechts enkele
beschikbare mogelijkheden. De optionele witte LED kan ook apart geprogrammeerd worden om nog meer gepersonaliseerde opties
te bieden.

Technische gegevens
Bus specificatie : TP (Twisted Pair) connectie
Bus spanning : 30VDC
(JJE\$UQH-DFREVHQ
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7KHEXWWHUÁ\FKDLUDQGWKHHJJE\$UQH-DFREVHQ
(VVD\WDEOHE\&HFLOLH0DQ]

6ZDQFKDLUE\$UQH-DFREVHQ

P ick u p y our F r i t z Hans e n l i f e s t yl e b o o k
visit our showroom
albert I laan 51
oostduinkerke
www.designclinic.be
contact us
wannes vandaele
stéphanie anseeuw
+32 58 51 61 33
doctor@designclinic.be
we’re open
every day 10-18h
sunday 11-18h
wednesday closed
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Nieuwe reeks conceptfoto’s

De tweede fotoshoot op locatie is achter de rug en levert opnieuw enkele unieke beelden op. De schakelaars werden uit hun
normale omgeving gehaald en gefotografeerd op originele locaties zoals bv. in een tarweveld,
en in niet alledaagse omstandigheden, zoals bv. een schakelaar die zweeft tussen de wolken, of een schakelaar die verlicht wordt
door ondergaand zonlicht, enz...
Hieronder vindt u alvast een voorsmaakje.
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Foto’s opvraagbaar in zowel 72dpi als 300dpi.

hall 6 - stand 610
www.extremis.be

Product in de kijker : RGB Controller

RGB systemen zijn populair en spelen een belangrijke rol in het creëren van sfeer. Maar RGB controllers, zijn vaak onnodig complex
en duur. Daarom hebben wij een simpel systeem ontwikkeld “dat doet wat het moet doen” - niets meer, niets minder.
Beschikbare versies
constante spanning
Input 12V = Output 12V max 50W/Kanaal
Input 24V = Output 24V max 50W/Kanaal
constante stroom
Input 12V = Output 350mA DC max 4W/Kanaal
Input 24V = Output 350mA DC max 8W/Kanaal
Input 48V = Output 350mA DC max. 16W/Kanaal

from hops
to hopper

GHVLJQHGE\'LUN:\QDQWV
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De 2-knops RGB controller geeft de mogelijkhied om een specifiek
mengkleur te selecteren en dit ook naar wens te dimmen.

UIT
DIM

AAN
SNELHEID

A

B
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Via knop A wordt het toestel in de witte kleur opgestart.
Vervolgens zijn volgende functies mogelijk :
- Blijvend indrukken: touchdim neerwaarts
- Blijvend indrukken (na touchdim neerwaarts): touchdim opwaarts
- Korte druk: uitschakelen
Via knop B kan men de kleur variëren en het gewenste kleur vastzetten.
Een korte druk op de toets schakelt tussen de volgende programma's:
- Snelle variatie (LED knipt snel)
- Trage variatie (LED knipt traag)
- Vaste kleur (LED brandt continu)

NEW

@

Officiële lancering : ILLUME

Illume is onze derde en meest recente productgroep. Deze reeks combineert de functies schakelaar, technologie en verlichting in
één element. De oplichtende, matte kader zorgt ervoor dat je sfeer kan creëren. De “glow in the dark” bepaalt het thema van elke
kamer, of het nu helder wit, levendig rood, warm oranje of krachtig blauw is.

Beschikbare LED kleuren

Beschikbare Types

Rood, blauw, wit, oranje
Voorbeeld : Blauwe LED
Vier LED’s zijn zorgvuldig geplaatst op elke zijde van de
printplaat onder een hoek van 90°. Elke LED verlicht één
zijde en zorgt zo voor de verspreiding van een blauwe
glow rondom de kader.
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Extra
Illume blinde plaat - Red Glow

De Illume schakelaar kan gemakkelijk omgetoverd
worden tot oriëntatieverlichting door het wegnemen
van de afdekplaat en het toevoegen van een blinde plaat.

Lithoss Magazine - 02/2010
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Project in de kijker : Ten Huize van Karel F.

De Illume reeks wordt in dit magazine officiëel gelanceerd, maar we kunnen u reeds met trots een recent gerealiseerd project voorstellen. De eerste prototypes werden gelanceerd op de beurs Light + Building in Frankfurt en kort daarna kregen we al de eerste
aanvragen binnen. Het resultaat mag er zijn! De foto’s hieronder tonen aan dat onze Illume schakelaars perfect te integreren zijn in
een speels en modern interieur. Afhankelijk van het tijdstip van de dag geven deze schakelaars een compleet andere look.
Karel F. liet in elk geval al weten dat de schakelaars geen enkel van zijn bezoekers koud laten. De design schakelaars springen direct
in het oog en helpen bij het aankleden van het huis. Illume schakelaars combineren het tijdloze karakter van de Lithoss schakelaars
met moderne high-tech technologie!

Plaats ook Uw project in onze kijker.
Lithoss schakelaars worden geïntegreerd in tal van mooie projecten. Deze projecten willen we graag bundelen en
elk kwartaal één project in de kijker plaatsen.
Mail ons uw projectfoto en maak kans op publicatie in ons volgende Lithoss magazine.
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IMMIX ... going black & gold ...
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“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 98
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

