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Ook moeite met het in leven houden van kamerplanten? Dan is er hoop in de vorm van 
‘Gople’, een door het Italiaanse lampenmerk Artemide in samenwerking met 
architectenbureau en ontwerpstudio BIG ontwikkelde mens- én plantvriendelĳke lamp. 
Normaal gesproken is kunstlicht opgebouwd uit rode, groene en blauwe tinten: prima 
voor mensen, maar het doet weinig voor planten. De pilvormige ‘Gople’-lamp maakt 
gebruik van het door Artemide ontwikkelde RWB-systeem, waarbĳ licht is opgebouwd 
uit rood, wit en blauw. Dit creëert niet alleen een fĳne ambiance voor mensen, maar 
bevordert bovendien de fotosynthese bĳ planten. De lamp werd speciaal ontworpen voor 
een project in Dubai waar functioneel wit licht nodig was, maar waar door het gebruik 
van veel groen als onderdeel van het interieur ook moest worden nagedacht over het 
welbevinden van de planten. De ‘Gople’ wordt gemaakt volgens een oude Venetiaanse 
glasblaastechniek en is verkrĳgbaar in wit, zilver en brons. artemide.com

GROEN LICHT

Vreemd, toch,  dat we in ons streven naar fysieke perfectie onze 
toevlucht nemen tot hulpmiddelen die er alles behalve mooi 
uitzien. Dat moet toch anders kunnen, dachten ontwerpers 
Candice Blanc en Ulysse Martel. Daarom zĳn hun collectie stalen 
trainingsgewichten niet alleen fraai minimaal vormgegeven, maar 
ook nog eens voorzien van een glimmende laag die doet denken 

aan zeepbellen, iriserende olievlekken en parelmoer. De serie, die 
de naam Olympus kreeg, bestaat uit dumbellsets in drie maten, 
een set push-up bars en een tweehandige dumbell. Wat wel 
jammer is dat je, bovenop de gebruikelĳke smoezen om niet te 
hoeven sporten, nu ook het excuus hebt dat je geen 
vingerafdrukken op je work-outspullen wilt. novgallery.com

1er Arr. °Jardin des Halles - 117 rue Rambuteau ° Sq. Vert Galant 
- pl. du Pont-Neuf, 2er Arr. Sq. Jacques-Bidault - rue N.-D. de 
Bonne-Nouvelle... Nee, dit is geen fragment uit een stadsgids van 
Parĳs, maar wat er te lezen valt op de nieuwste creatie van het 
Italiaanse merk Palomar. Na hun ‘Crumpled Maps’, die je  sinds 
kort ook kunt personaliseren met je eigen opmerkingen of tips 
voor anderen, brengen ze dit nieuwe handige reisgadget op de 
markt: een hervulbare waterfles van 500 ml van PETG (een 

variant van PET) met een aluminium dop en op de achterkant 
een lĳst van fonteinen in parken en tuinen van de stad in kwestie, 
waar je de fles gratis kunt vullen met drinkbaar water. Een 
puik ecologisch idee! Van een tiental steden over de hele 
wereld bestaat er al een exemplaar, en die lĳst wordt 
systematisch aangevuld. 

Phil the Bottle, design Pizzolorusso. palomarweb.com

Glimgym

❘ Vul mij! ❘

Oorspronkelĳk werd hĳ op verzoek van de 
Franse nationale spoorwegmaatschappĳ 
SNCF door Ionna Vautrin ontworpen voor 
de TGV-treinen: een huiselĳk element in 
een voortzoevende trein. Vanaf nu is de 
TGV-lamp ook verkrĳgbaar in een versie 
voor thuis, gemaakt van hetzelfde 
onverwoestbare aluminium als het 
origineel. Behalve de rode en blauwe 
versies die al werden gebruikt in de 
treinen, is de lamp nu ook verkrĳgbaar in 
wit, kaki en antraciet. moustache.fr

STUKJE TGV 
IN HUIS


