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Watt...

Geachte lezer,

PVD verlichting heeft sinds kort haar service uitge-
breid. We geven advies niet enkel op onze vaste ba-
sis, Kapelsesteenweg 597 – 2180 Ekeren, maar ook 
op locatie.

Vanaf nu kan u bij ons een afspraak maken om op 
locatie verlichting te “beleven”. We hebben op ver-
schillende locaties verlichting geplaatst, o.a. in ons 
eigen duplex appartement boven de winkel, volledig 
in LED. Ook  in Kapellen en  Antwerpen zijn er demo-
locaties.
  
Elke locatie is ingericht volgens de visie van PVD ver-
lichting. Dit slaat aan bij particulieren en vastgoed-
bedrijven. Onze ideeën blijven ons huismerk. Daar-
om kan je op locatie jezelf overtuigen. Bij ons vertrek 
je met “een goed gevoel”.

Beste groeten,
Patrik van Daele

Dear reader,

Recently PVD VERLICHTING has expanded its services. 
We advise our customers in our shop at 597 Kapelse-
steenweg – 2180 Ekeren and on location.

From now on you can make an appointment to “expe-
rience lighting” at the place of your choice. We have in-
stalled LED lighting in different settings. You can see de-
mos in our own duplex apartment above the shop and 
in Kapellen and in Antwerp.

Every site is arranged according to the personal visi-
on of PVD VERLICHTING. It is appealing to individuals 
and real estate companies. Our personal ideas are our 
trademark. You can convince yourself on the spot and 
leave “with a good feeling”.

Sincerely,
Patrik van Daele



DEMO WONINGEN EN APPARTEMENTEN



Fifthplay ontwikkelt en produceert ver-
nieuwende technologieën voor energy 
management in gebouwen en health 
monitoring van patiënten. Zij bouwen 
ook actief mee aan de verdere integra-
tie van technologie in onze gebouwen 
en steden.

Fifthplay maakt deel uit van de Niko 
Group.

In samenwerking met
INTERIEUR KABINET BVBA

Fifthplay develops and produces innova-
tive technology. They manage energy in 
buildings and monitor health of patients. 
They play an active role in the integration 
of technology in buildings and cities.

Fifthplay is part of the Niko Group.

In cooperation with
INTERIEUR KABINET BVBA

FIFTHPLAY BY PVD VERLICHTING



buiten leven

Onze draadloze oplaadbare buitensfeerlampen
Our wireless rechargeable lamps for outdoor use 



WHITE LINE volledig in LED overschaduwt vanaf heden alle compact fluo lampen.
Nieuwe uitdagende opstellingen met een opbouw hoogte van slechts 40, 70 of 100 mm!

www.pvdconcept.be

From now on WHITE LINE (entirely in LED) outshines all compact fluorescent lamps.
New challenging arrangements, only 40, 70 or 100 mm building height!

www.pvdconcept.beWHITE LINE



boeiende projecten



Bakkerij Manus is geen onbekende in 
Brasschaat. In Kapellen is er nu ook de 
nieuwe winkel met degustatieruimte.
Niets werd aan het toeval overgelaten. 
Herman Janssens, zaakvoerder, heeft 
ons een “volledig groen” voorstel laten 
uitwerken. 80% van de verlichting werd 
bewust uitgevoerd in LED. De brood-
stand en centrale as werden voorzien 
van gasontladingslampen, omwille van 
de excellente verhouding aankoop-
prijs/levensduur.

Dit mooie project kwam tot stand door-
dat onze klant volledig vertrouwde op 
de innoverende kracht van PVD Ver-
lichting. We zijn er trots op dat het tota-
le vermogen van het afgewerkt geheel 
gelijk is aan het elektrisch verbruik van 
twee strijkijzers.

Met dank aan
INTEGRAL Interior Solution 
Interior ‘t Huys & Impasto

Bakery Manus is very well known in Bras-
schaat. Now there is the new shop with 
coffee bar in Kapellen. Nothing was left to 
chance. Manager, Herman Janssens, as-
ked us to develop an entirely  “green” pro-
posal. 80% of the lighting is deliberately 
carried out in LED. The bread stand and 
the central axis are provided with gas-
discharge lamps, because of the excellent 
balance between cost and durability.

We were able to this beautiful project be-
cause our client had complete trust in the 
innovative skills of PVD Verlichting. In the 
end the total used power equals the elec-
tricity consumption of two irons. Of this 
we are very proud!

Special thanks to
INTEGRAL Interior Solution
Interior ‘t Huys & Impasto



Met dank aan
special thanks to

Allure Estate (Heide Kalmthout, België)
VVR Architecten (Etten-Leur, Nederland)  
Interieur Marcel Wolterinck (Nederland)
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GRAPANTS 
sfeermakers vanuit een gerecycleerde visie

GRAYPANTS
creates atmosphere and has vision on recycling



MUUTOIs het trendy of blijven de Scandinavische ontwerpers trouw aan hun basismaterialen?
Is it trendy or do Scandinavian designers remain faithful to the basics? 



WWW.PVDVERLICHTING.BE

Het was een hele eer voor Patrik van 
Daele en zijn team de lichtstudie uit te
werken voor The Jane, het restaurant 
van Sergio Herman en Nick Bril dat in 
2014 te Antwerpen zijn deuren opent.

Voor de binnenhuisinrichting werd er 
nauw samengewerkt met de topdesig-
ner Piet Boon en voor het maatwerk 
met het PSlab uit Libanon. Op basis 
van schetsen en verschillende proef-
opstellingen werd een grondige studie
gemaakt, wat een mooie meerwaarde
gaf.

Met dank aan
VRV architecten - Van Rooy Verbeeck

It was a great honour for Patrik van Dae-
le and his team to design the lighting for 
Sergio Herman’s and Nick Bril’s restau-
rant The Jane in Antwerp, which opens in
2014.

For the decoration of the interior we 
worked closely together with the top de-
signer Piet Boon. We collaborated with 
PSlab from Lebanon for the custom made 
objects. We worked with sketches and did 
various tests to gain optimal results.

Special thanks to
VRV architecten - Van Rooy Verbeeck



www.pvdverlichting.be

verantwoordelijke uitgever
teksten en beeldmateriaal

PVD Verlichting bvba

Kapelsesteenweg 597
B-2180 Ekeren / Mariaburg
T +32 3 605 34 00
F +32 3 605 39 17

info@pvdverlichting.be
www.pvdverlichting.be

ontwerp en uitwerking

www.openupmedia.be

fotografie

www.arnejennard.com


