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Tafellampen
Tablelamps
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Fukuoka
fukuoka

福岡

Deze tafellamp is genoemd naar de stad Fukuoka, gelegen op 1 van de
meest zuidelijk gelegen eilanden van Japan. Klassieke Japanse stijl met rijstpapier. Het zal je kamer een warme en oosterse sfeer geven. Geen montage
nodig.
This tablelamp is named after the city Fukuoka located on one of the most
southern islands of Japan. A classical Japanese style lamp with rice paper. It
will give a warm and eastern ambience to your room.

Massief hout
Afmetingen: 16,5 x 16,5 x 35 cm (BxDxH)
5 Panelen met Japans rijstpapier
200 cm houtkleur passende strijkijzersnoer met snoerschakelaar
Lightbron optioneel: 1x E27 LED warm wit
Solid wood
Dimensions: 6,5 x 6,5 x 13,8 inches
5 panels with Japanese rice paper
200 cm woodcolor matching electric cable with cable switch
Light source optional: 1x E27 LED warm white

LED
(Optional
400-450
lumen)

Maple
Walnut
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Ceder
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chiba
chiba

千葉

Chiba, gelegen aan de baai van Tokyo in midwest Japan. Deze tafellamp
komt met authentiek Japans chiyogami. Het mogelijk je eigen patronen te
kiezen of te verwisselen. Deze lamp zal naast een oosterse sfeer ook kleur in
je huis brengen.
Chiba, a city located in midwest Japan at the bay of greater Tokyo. A great
name for this tablelamp with authentic Japanese chiyogami. With the possibility to choose from a selection of patterns it will give you the exact colors
that you want for your house.

Massief hout
Afmetingen: 16,5 x 16,5 x 35 cm (BxDxH)
4 Panelen met Japans chiyogami papier naar keuze
200 cm houtkleur passende strijkijzersnoer met snoerschakelaar
Lightbron optioneel: 1x E27 LED warm wit
Solid wood
Dimensions: 6,5 x 6,5 x 13,8 inches (WxDxH)
4 panels with Japanese chiyogami paper (attached inside the lamp)
Choose your own patterns
200 cm woodcolor matching electric cable with cable switch
Light source optional: 1x E27 LED warm white

LED
(Optional
400-450
lumen)

Maple
Walnut
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Ceder
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hout

chiyogami

Het hoofdingrediënt van de Japanse lampen is natuurlijk hout. Hierbij is in eerste instantie gekozen op basis van kleur. Om zo van iedere type lamp 3 hout keuzes te geven aan de klant. Het
hout is niet goedkoop maar bij zulke handgemaakte producten kan je niet anders dan het beste
van het beste nemen.

Nadat ik mijn eerste lampen had gemaakt kwam al snel het idee om leuke papiersoorten te
gebruiken in de lampen anders dan het gewone rijstpapier. Ik stuitte tijdens mijn zoektocht al
gauw op papier met prachtige patronen die bovendien ook nog echt uit Japan komen. Dit
papiersoort met kleurige patronen heet chiyogami en is nu
een belangrijk onderdeel geworden van mijn aanbod.

The main ingredient of all the Japanese lamps is wood of course. The woods I use are picked by
color to offer a nice variety. To give the customer a choice of 3 types of wood. The is not cheap
but with such handmade products only the best will suffice.
Amerikaans Esdoorn
Dit hout typeert zich door zijn hardheid. Amerikaans Esdoorn is erg
robust en hard waardoor dit type hout het lastigst is om mee te werken.
Daarintegen zijn de lampen zeer weerbaar tegen stoten en krassen. De
kleur van het hout geeft een modern gevoel.
This wood type defines itself by it’s sturdiness. America Maple is very
though and robust which makes it harder to work with. On the other
hand it makes the lamp resistant against bumps and scratches. The
color of the wood gives the lamp a more modern ambience.
Amerikaans Noten
Amerikaans noten is het kostbaars van de drie houtsoorten. Het is
redelijk stevig en geeft een gevoel van antiek of klassiek. Daarom is dit
houtsoort erg geliefd bij de Fukuoka,Tokyo en de Kobe.
American walnut is the most expensive one of the three. It’s reasonbly
though and gives an ambience of antique or classical. That’s why American walnut is popular with the Fukuoka, Tokyo and Kobe.
Western Red Ceder
Western Red Ceder is een zachte houtsoort. Het is makkelijk te bewerken
maar wel gevoelig voor foutjes. Daarom moet er bij dit houtsoort extra voorzichtig gewerkt worden. Het resultaat mag er echter zijn. Ceder is daarom
populair, zeker bij de Chiba, Izumi en de Ginza.
Western Red Cedar is a soft wood type. It’s easy to work with but sensitive for
mistakes. That’s why I’m extra careful when working with cedar. But the results
are very fine and beautiful. That’s why Western Red Cedar is popular. Especially with Chiba, Izumi and Ginza.
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After I made my first lamps the idea arise to use different kids
of paper other then just plain rice paper. I did some research
and found paper with beautiful and colorfull patters which
were also made in Japan. This type of paper is called chiyogami and has become an important part of my product

Hills with grass and
nature. Surrounded with
red and white flowers

Wave

Purple with lots of colorfull flowers. Surrounded
with a touch of gold

Noyama

Hana

Different tones of brown
with a patern of nature
and white cranes

Little goldfish in light
blue. With lines and
little plants to recreate a
sence of water.

Daishizen

Sakana

Light blue and gray
Japanese umbrella’s. In
Japan called wagasa

Different tones of red
with little white and gold
petal flowers.

Wagasa

Hanabira

Cherry blossom or sakura in Japanese with a
pearl white background

Different tones of blue
with white cranes and a
touch of gold

Sakura

Tsuru

Deze chiyogami patronen zijn de basis selectie. Neem a.u.b. contact op voor eventuele
andere patronen. These chiyogami are the core selection. Please enquire for different patterns.
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seto
seto

瀬戸

Deze grote tafellamp is genoemd naar de stad Seto. Deze Japanse stad staat
bekend om haar keramiek. De tafellamp heeft een moderne look maar is ook
Japans minimalistisch. De lamp is bijna 60 cm hoog en wordt daarom makkelijk gezien. Voor een kamer die wel wat oosterse sfeer kan gebruiken.
This large tablelamp is named after the Japanese city Seto. Famous for her
ceramics. The tablelamp has a modern look but with a Japanese minilistic
touch. People will see this lamp with a height of 23,4 inches with ease. To
bring extra eastern atmospere into your room.

Massief hout
Afmetingen: 20,1 x 20,1 x 59,6 cm (BxDxH)
5 Panelen met Japans rijstpapier
200 cm houtkleur passende strijkijzersnoer met snoerschakelaar
Lightbron: LED strip (50.000+ uren)
Kleur en lichtsterkte kunnen aangepast worden met afstandbediening (meegeleverd).
Solid wood
Dimensions: 7,9 x 7,9 x 23,4 inches (WxDxH)
4 panels with Japanese rice paper
200 cm woodcolor matching electric cable with cable switch
Light source: LED strip (50.000+ hours)
Color and density can be adjusted by remote control (included)
Ceder

LED
(Strip
Max.
30 Watt)

Maple
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Walnut
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vloerlampen
Floor lamps

13

14

tokyo
tokyo

東京

De vloerlamp met een passende naam. De hoofdstad van Japan en de grootste stad ter wereld. Met een klassieke shoji stijl en een groot formaat brengt
het Japan echt in je huis.
The floorlamp with a suitable name. The capital of Japan and the largest city
in the world. With it’s classical shoji style and it’s size it really brings Japan to
your house.

Massief hout
Afmetingen: 20,1 x 20,1 x 150,0 cm (BxDxH)
5 Panelen met Japans rijstpapier
Lightbron: LED strip (50.000+ uren)
Kleur en lichtsterkte kunnen aangepast worden met afstandbediening (meegeleverd) Geen montage nodig
Solid wood
Dimensions: 7,9 x 7,9 x 59,1 inches (WxDxH)
5 panels with Japanese rice paper
Light source: LED strip (50.000+ hours)
Color and density can be adjusted with a remote controller (included)
No assembly required

LED
(Strip
Max.
60 Watt)

Maple
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Ceder

Walnut
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ginza
ginza

銀座

De Ginza vloerlamp, genoemd naar de meest chicste wijk en winkelstraat van
Tokyo. Een Japanse stijl vloerlamp met authentiek Japans chiyogami. Het zal
je kamer vullen met kleur en een oosterse sfeer. De patronen kunnen naar
smaak besteld worden.
The Ginza floorlamp is a jewel, named after the wealthy district and shopping
street Ginza in Tokyo. The ultimate gift for yourself or a loved one! This lamp
comes with 8 chiyogami patters of your own choice or let the chef suprise
you!

Massief hout
Afmetingen: 20,1 x 20,1 x 150,0 cm (BxDxH)
4 Panelen met Japans chiyogami met 8 patronen naar keuze
Lightbron: LED strip (50.000+ uren)
Kleur en lichtsterkte kunnen aangepast worden via afstandbediening (meegeleverd) Geen montage nodig
Solid wood
Dimensions: 7,9 x 7,9 x 59,1 inches (WxDxH)
4 panels with Japanese chiyogami with 8 patterns optionally
Light source: LED strip (50.000+ hours)
Color and density can be adjusted by remote controller (included)
No assembly required

LED
(Strip
Max.
60 Watt)

Maple
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Ceder

Walnut
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plafondlampen
Ceiling lights
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kobe
kobe

戸別

De hanglamp vernoemd naar de stad Kobe, een belangrijke havenstad die in
het zuiden van Japan ligt. Deze lamp is zo ontworpen dat hij niet
kan draaien om zijn as. Gemakkelijke montage aan het plafond en kan vlak
tegen het plafond maar ook boven de tafel hangen.
A classical hanging lamp named after the city Kobe, an important port city located in the south of Japan. This lamp is designed in such a way that doesn’t
rotate which is important for square objects. Easy to fix to the ceiling and can
be adjusted in heigth for above your dinning tabel (for example).

Massief hout
Afmetingen: 16,5 x 16,5 x 20,1 cm (BxDxH)
5 Panelen met Japans rijstpapier
Lightbron optioneel: 1x E27 LED warm wit niet-dimbaar of wel dimbaar
Dimmen mogelijk mits uw kamer een dimmer heeft geïnstalleerd in de muur
Solid wood
Dimensions: 6,5 x 6,5 x 7,9 inches (WxDxH)
5 panels with Japanese rice paper
Light source optional: 1x E27 LED warm white dimmable or non-dimmable
Dimming possible if your room has a dimmer installed within the wall

LED
(optional
400-450
lumen)

Maple
Walnut
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Ceder
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izumi
izumi

和泉

Izumi is een kleine stad in het zuiden van Japan waarna deze hanglamp is
vernoemd. Met authentiek Japanse chiyogami patronen naar keuze. Je kan
bij je bestelling aangeven waar de lamp komt te hangen. Dicht bij het plafond
of juist boven een (eet)tafel. Wel zo handig als je bijvoorbeeld langere kabels
nodig hebt.
This beautiful hanging lamp is named after Izumi, a small city located in the
south of Japan. With authentic Japanese chiyogami patterns which you can
chose yourself. When you order you have the option to choose whether you
want your lamp right under the ceiling or above a (dinning) table for the right
amount of cable.
Massief hout
Afmetingen: 16,5 x 16,5 x 35 cm (BxDxH)
1 Paneel met Japans rijstpapier en 4 panelen met chiyogami naar keuze
Lightbron optioneel: 1x E27 LED warm wit niet-dimbaar of wel dimbaar
Dimmen mogelijk mits uw kamer een dimmer heeft geïnstalleerd in de muur
Solid wood
Dimensions: 6,5 x 6,5 x 13,8 inches (WxDxH)
1 panel with Japanese rice paper and 4 panels with chiyogami
Light source optional: 1x LED warm white dimmable or non-dimmable
Dimming possible if your room has a dimmer installed within the wall

LED
(optional
400-450
lumen)

Maple
Walnut
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Ceder
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sendai
sendai

戸別

Sendai is een grote havenstad ten noorden van Tokyo. Een mooie naam voor
een mooie plafonnière die ook aan de wand kan. Naast de traditionele stijl
met rijstpapier hebben deze lampen ook iets moderns en past daarom in vele
interieur stijlen.
Sendai is a large port city located north of Tokyo. A beautiful name for a
beautiful ceiling light which also goes on the wall. These lamps have a traditional style with rice paper but also looks modern which fits in most interior
styles.

Massief hout
Afmetingen: 33,7 x 14,1 x 33,7 cm (BxDxH)
5 Panelen met Japans rijstpapier
Lightbron optioneel: 2x E27 LED warm wit niet-dimbaar of wel dimbaar
Dimmen mogelijk mits uw kamer een dimmer heeft geïnstalleerd in de muur
Solid wood
Dimensions: 6,5 x 6,5 x 13,8 inches (WxDxH)
5 panels with Japanese rice paper (attached inside the lamp)
Light source optional: 2x E27 LED warm white non-dimmable or dimmable
Dimming possible if your room has a dimmer installed within the wall

LED
(optional
400-450
lumen)

Maple

Ceder

Walnut
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