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Verlichting beïnvloedt onze da-
gelijkse activiteiten, welzijn en 
omgeving. Het creëren van bij-
zondere armaturen als drager 
van deze belangrijke bron is wat 
ons uitdaagt.

Onze hoogwaardige armaturen 
zijn wereldwijd verspreid en be-
vinden zich in de meest exclu-
sieve villa’s, jachten, residenties 
en hotels. 

Naast maatwerk bieden wij een 
bijzondere collectie armaturen 
die bij een select aantal inte-
rieur speciaalzaken zijn te ver-
krijgen. In deze bundel van ca-
talogi vindt u een overzicht van 
deze collectie.

Onze uitdaging
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Onze natuurlijke kleuren

Al onze armaturen worden volledig 
in eigen atelier ontworpen en 
gemaakt. 

Naast een team van zeer ervaren 
specialisten hebben we de beschik-
king over hoogwaardige machines 
en gereedschappen in een goed 
uitgerust atelier met een eigen 
smederij. 

Dit in combinatie met het beste 
basis materiaal en hoogwaardig 
handwerk bepaalt in belangrijke 
mate ons signatuur.

BD Design beschikt daarnaast over 
een uniek procedé om de armaturen 
op een natuurlijke wijze te kleuren, 
waardoor een authentieke en
levendige uitstraling ontstaat.

Onze inbreng
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(M) Messing
i.c.m bruine Chintz-stof

(DB) Donker brons
i.c.m witte Chintz-stof

(BG) Black gun 
i.c.m taupe Chintz-stof

(B) Brons
i.c.m rode Chintz-stof
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(M) Messing
i.c.m bruine Chintz-stof

(DB) Donker brons
i.c.m witte Chintz-stof

(BG) Black gun 
i.c.m taupe Chintz-stof

(B) Brons
i.c.m blauwe Chintz-stof
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(M) Messing 
i.c.m. groene special Chintz-stof

(DB) Donker brons  
i.c.m witte Chintz-stof

(BG) Black gun
i.c.m taupe Chintz-stof

(B) Brons 
i.c.m zwarte Chintz-stof
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Specificaties vloerlamp

Verlichtingsbron:   E27 fitting 220 V
    
Dimbaar:   D.m.v snoerdimmer 

Materialen en kleuren

Materiaal:  Het armatuur is vervaardigd uit messing i.c.m. stof

Kleuren: De armaturen zijn in verschillende authentieke kleuren te verkrijgen.

Custom:  Naast gegeven opties is het mogelijk om een armatuur naar wens uit te voeren 
  qua kleurcombinaties. 
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Specificaties tafellamp

Verlichtingsbron:   E27 fitting 220 V
    
Dimbaar:   D.m.v snoerdimmer 

Materialen en kleuren

Materiaal:  Het armatuur is vervaardigd uit messing i.c.m. stof

Kleuren: De armaturen zijn in verschillende authentieke kleuren te verkrijgen.

Custom:  Naast gegeven opties is het mogelijk om een armatuur naar wens uit te voeren 
  qua kleurcombinaties. 
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Specificaties plafondlamp 

Verlichtingsbron:   E27 fitting 220 V

Dimbaar:   D.m.v muurdimmer

Materialen en kleuren

Materiaal:  Het armatuur is vervaardigd uit messing i.c.m. stof

Kleuren: De armaturen zijn in verschillende authentieke kleuren te verkrijgen.

Custom:  Naast gegeven opties is het mogelijk om een armatuur naar wens uit te voeren 
  qua kleurcombinaties. 
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Alle rechten zijn voorbehouden aan BD Design B.V. Niets van de in deze catalogus gepubliceerde ontwerpen en 
gegevens mag worden nagemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij mechanisch, elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van BD Design B.V. Alle technische informatie en specificaties zijn volgens Europese richtlijnen opge-
steld. Alle producten c.q. armaturen zijn ontwerpen van BD Design B.V., copyright BD Design B.V. 2021.

Kleurencombinaties

Wit

Zwart Blauw Bordeaux Special

Grijs Taupe Bruin



BD Design BV 
Molenwerf 11 

1911 DB Uitgeest
0251-311 625

info@bendemmers.nl


