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OVER

ONZE STUDIO
Jansen & de Bont houdt zich sinds 2014 bezig met het creëren van lichtobjecten waarin,
naast aandacht voor geraffineerd design en
de unieke bediening door middel van handgebaren (gesture control), een vleugje magie
wordt meegegeven aan zijn armaturen.
Matthijs Jansen en Jorg de Bont, beiden opgeleid als industrieel vormgever aan de TU
in Eindhoven “daar waar het licht tot leven
kwam” hebben hun passie voor verlichting
vertaald naar innovatieve verlichtingsproducten die met hun vormgeving niet
alleen naadloos passen in het design van
de hedendaagse keukens maar ook qua
bediening een extra touch geven aan deze
belangrijke plaats in ons huis.

Alle onderdelen van de lichtobjecten van
Jansen & de Bont worden, samen met
hun partners, in Nederland ontwikkeld
en geproduceerd. Hierdoor is er optimale controle over kwaliteit en wordt
de carbon footprint tot een minimum
gereduceerd. Alle producten zijn volledig
recyclebaar en dankzij de geïntegreerde
led-technologie energiezuinig.
Oer-Hollands design in optima forma
met oog voor onze leefomgeving!
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LICHT

LICHT IS

EMOTIE

De moderne keuken vormt
steeds meer het centrale punt
binnen onze woonomgeving.
Het is niet langer de plek waar
nog enkel eten bereid wordt.
Het is dé plek in huis waar gesprekken worden gevoerd, waar
je even tot rust komt en waar je
samen geniet van een wijntje of
een goede maaltijd.
Een mooie keuken, een gezellige
ruimte waar iedereen graag vertoeft, kan niet zonder goede bijbehorende verlichting. Het heeft
een grote invloed op de sfeer
en speelt een belangrijke rol in
de ruimtewerking van het huis.
Afhankelijk van de situatie wil je
zonder veel gedoe deze verlichting aan kunnen passen; een
goed verlicht werkblad wanneer
nodig en sfeerverlichting tijdens
een diner.
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GESTURE
CONTROLLED
VERLICHTING

1

De keuken is nou niet bepaald de
ruimte waar je altijd de beschikking hebt over een paar schone
handen. Hoe gaaf is het dan als
je je verlichting zonder iets aan
te raken met een swipe in de
lucht kunt bedienen? Niet alleen
aan en uitschakelen, maar ook
het aanpassen van de intensiteit
en het verplaatsen van de lichtbundel naar waar deze nodig is.
Geen ingewikkelde apps, draaiknoppen of afstandsbedieningen, maar simpelweg met vieze
handen en een intuïtief gebaar
je verlichting aanpassen aan
jouw lichtbehoefte. Jansen & de
Bont biedt twee geavanceerde
gesture controlled bedieningen:
Gesture Control en Gesture Control Premium.
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MAKE IT HAPPEN WITH A

SMALL GESTURE

GESTURE CONTROL
De lichtobjecten voorzien van de Gesture
Control (GC) bediening zijn uitgerust met
een enkele sensor. Hieronder kun je met
een simpel handgebaar de verlichting
aan en uitschakelen, dimmen of de sfeer
instellen door de richting (boven of beneden) van de verlichting te wijzigen. In de
sfeerstand is daarnaast ook de kleur van
de verlichting aan te passen.

GESTURE CONTROL PREMIUM
Alle lichtobjecten die voorzien zijn van
de Gesture Control (GC) Premium bediening bevatten slimme sensoren over de
gehele lengte en bieden naast de unieke
eigenschappen van de Gesture Control
(GC) de mogelijkheid de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen.
Wil je het licht niet over de gehele lengte
van de lamp laten branden maar alleen
daar waar je een wijntje aan het drinken,
aan het werk of je de krant aan het lezen
bent? Met je hand sleep je simpelweg de
lichtbundel naar de gewenste plaats.

STYLING
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HET JUISTE LICHT

VOOR ELK MOMENT
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De ontwerpen van de Jansen &
de Bont producten zijn herkenbaar. Een strakke vorm en herkenbare stijlelementen maken
deze collectie tot een geheel.
Hierdoor levert een combinatie
van meerdere objecten een harmonieus plaatje op.

SHELF 1

MADE IN HOLLAND
Zowel ontwerp als productie
vindt plaats in Nederland. Ook
componenten worden samen
met onze partners in Holland
gemaakt.
WALL 1

HET ASSORTIMENT
Jansen & de Bont beschikt over
een drietal lichtobjecten en biedt
daarmee een stijlvolle oplossing
voor iedere keuken: aan de
wand (Wall), boven de eettafel
(Pendant), of ingebouwd in een
stijlvolle planchet (Shelf).

ENERGIEZUINIG
Alle Jansen & de Bont producten
maken gebruik van de energiezuinige led-technologie. Je bespaart al snel 50 tot 70 % stroom
t.o.v. conventionele verlichting.
PENDANT 1
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SHELF 1
WHEN LIGHT COMES TO LIFE

SHELF 1
De moderne keuken is ruimtelijk. Door het gebruik van bovenkasten
kan deze ruimtelijkheid verloren gaan. In deze situatie is de Shelf
de perfecte oplossing. Het minimalistisch ontwerp vormt een mooi
silhouet aan de muur. De Shelf biedt, naast wat extra ruimte voor
accessoires, dankzij zijn geïntegreerde verlichting het optimale licht
op je werkblad. Geen functioneel licht meer nodig op het werkblad?
Dan schakel je met een simpel gebaar over naar de sfeerverlichting
aan de bovenzijde van de Shelf. Je persoonlijke touch geven aan de
ruimte? Een kleur instellen kan ook!

De shelf is verkrijgbaar in de Gesture Control (GC) en de Gesture Control Premium variant (GC Premium).
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WALL 1
WHEN LIGHT COMES TO LIFE

WALL 1
Valt je keuze wel op bovenkasten of wil je je keuken voorzien van
een strakke wandverlichting dan is de Wall de beste optie. De Wall
is beschikbaar in de GC uitvoering en is dus zonder knop, app of afstandsbediening aan/uit te swipen, te wisselen van werk- naar sfeerverlichting of in te stellen in kleur. Met een simpel gebaar bepaal jij
de gewenste lichtsetting.
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PENDANT 1
WHEN LIGHT COMES TO LIFE

PENDANT 1
Natuurlijk wil je bij de Shelf of Wall bijpassende verlichting in dezelfde
finish en styling boven je bar, kookeiland of keukentafel. De Pendant
(Gesture Control bediening) is met zijn strakke vormgeving een mooie
toevoeging aan iedere keuken.
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CONTACT
JANSEN & DE BONT
Hurksestraat 19
5652 AH Eindhoven
Nederland

TELEFOON
+31 (0)6 57 88 26 90
+31 (0)6 81 46 70 49

ONLINE
info@jansendebont.nl
www.jansendebont.nl

