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OVER ONS
IMAGILIGHTS® ontwerpt, fabriceert en distribueert diverse 
draadloze, oplaadbare verlichtingsoplossingen voor gebruik 
binnen, buiten en in zwembaden. De Belgische onderneming 
staat bekend om zijn draadloze TABLE LIGHT-assortimenten, 
een echte IMAGILIGHTS®-specialiteit. Al sinds dag één focussen 
we op opvallende producten die bovendien gebruiksvriendelijk 
zijn, bijvoorbeeld dankzij innovatieve laadoplossingen. Alle 
IMAGILIGHTS®-producten kunnen draadloos worden opgeladen.

IMAGILIGHTS® biedt een natuurlijke led technologie met een 
levensduur van meer dan 50.000 werkingsuren, en vormt zo het 
duurzaamste alternatief voor traditionele verlichtingssystemen. 

IMAGILIGHTS® is gemaakt om te voldoen aan de hoogste 
vereisten van de horecasector en ze zelfs te overtreffen. 
Vandaag zijn onze producten te vinden in duizenden van  
de beste restaurants, hotels, resorts en privéwoningen.

IMAGILIGHTS® staat voor design, innovatie, kwaliteit, een 
snel communicatieplatform, onmiddellijke leveringen en een 
toegewijde klantenservice. 

IMAGILIGHTS® exporteert naar meer dan 100 landen.
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GESCHIEDENIS
Het idee voor het merk IMAGILIGHTS® ontstond in september 
2009, toen we een draadloze lamp wilden ontwikkelen met 
belangrijke functies, zoals een natuurlijk warm wit licht, een 
onbeperkt aantal kleuren, schok- en waterbestendigheid 
en bestendigheid tegen woestijnhitte en Arctische koude en 
hoge en lage vochtigheid. Deze functies combineren in één 
product was een moeilijke, maar uitdagende taak voor ons 
ingenieursteam. Bovendien wilden we gebruikmaken van een 
innovatieve herlaadmethode, meer bepaald draadloos opladen. 
Onze ingenieurs en ontwikkelaars kweten zich met succes van 
hun taak en stelden een volledig afgewerkt en grondig getest 
commercieel product voor onder de naam IMAGILIGHTS®, een 
combinatie van het Franse ‘imaginer’ en het Latijnse ‘imaginari’. 

In augustus 2011 introduceerden we onze eerste 
verlichtingsoplossingen wereldwijd bij het grote publiek. 

In 2013 huldigden we een nieuwe showroom en een nieuw 
distributiecentrum in. Tijdens de jaren die volgden, bleven we 
nieuwe modellen introduceren en richtten we ons op de markt 
van de tafelverlichting.

In het jaar 2015 volgde de lancering van de gloednieuwe 
DJOBIE®-collectie. Deze transparante, gezandstraalde 
tafelverlichting is vervaardigd uit spuit gegoten acrylaat (PPMA) 
en polycarbonaat (PC). De prachtige collectie combineert 
puurheid met artisanaal vakmanschap. Het was op dat moment 
het moeilijkste project dat we ooit hadden verwezenlijkt. 

Begin 2016 lanceerden we de met de hand vervaardigde 
tafelverlichting die we vandaag kennen als de MOMENTS®-
collectie. Deze collectie premiumproducten verkrijgbaar in 
diep-geborsteld geanodiseerd aluminium OF spiegel-gepolijste 
poederlak is ons paradepaardje, bedoeld voor onze meest 
veeleisende en selecte klanten. De collectie maakt gebruik 
van geavanceerde elektronica en is verkrijgbaar in moderne 
aardetinten. 

In maart 2019 stelde IMAGILIGHTS® op de Internorga-beurs in 
Hamburg zijn nieuwe stand voor aan het publiek. De constructie 
bestond uit twee zeecontainers. Deze unieke stand werkt 
volledig op batterijen en sluit perfect aan bij het IMAGILIGHTS®-
motto. De stand zal de komende jaren het uitgangbord van het 
merk worden.

WE LEGGEN DE LAT HOGER
Tijdens het vierde kwartaal van 2019 introduceerde 
IMAGILIGHTS® na een jarenlange ontwikkeling ook een 
buitengewone reeks tafelverlichting. Dankzij de nieuwste 
technologieën en innovaties zijn deze verfijnde creaties zonder 
de minste twijfel onze meest geavanceerde producten ooit. De 
collectie maakt gebruik van een geavanceerde led module, zodat 
horecaprofessionals ze slechts één keer per week hoeven op te 
laden. Meer bepaald: DEMOISELLE® COLLECTIE: ‘DEMOISELLE® 
TALL’ & ‘DEMOISELLE® SMALL’ en de CRU® COLLECTIE: ‘PETIT 
CRU®’ & ‘GRAND CRU®’

In 2022 introduceert IMAGILIGHTS® de collectie MIRAI®; een 
Japanse naam voor vrouwen, wat “de toekomst” betekent. Deze 
betoverende lijn bevat onze liefde voor “magnetisme” aangezien 
alle onderdelen bij elkaar worden gehouden door magneten. 
Deze lijn heeft de mogelijkheid om te transformeren naar 
meerdere toepassingen. Haar uitstraling is zeer krachtig.



WATER PROOF

SHOCK PROOF

UV PROOF

-30 TO 40°C

MET KNOPPEN
TE BEDIENEN

TE BEDIENEN  
OP AFSTAND

OPLAADBAAR

DRAADLOOS

DIMMER MODUS

2 KAARS 
MODUSSEN

OP TE HANGEN

160 000 KLEUREN

TOT 76
LICHTUREN

24 OP VOORHAND
GEPROGRAMMEERDE
KLEUREN

BEVAT  
WARM WIT*

BATTERIJ 
INDICATOR*

COLOR LOCK
FUNCTIIE

LICHT GAAT 
AUTOMATISCH UIT
BIJ OPLADEN

SPECIFICATIES
ALLE LAMPEN ZIJN

  * enkel voor tafelverlichting
** enkel voor collecties Mojo, Tebur, Djobie, Demoiselle,  
      Cru en Mirai

ANTI-DIEFSTAL 
FUNCTIE

BEVAT SUPER 
WARM WIT*
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ONS ASSORTIMENT

KLASSIEKE VORMEN DIENBLADEN

ZITJES TAFELVERLICHTING

CHAMPAGNE KOELERS



KLASSIEKE VORMEN TAFELVERLICHTING

CHAMPAGNE KOELERS

DIENBLADEN

ZITJES
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ONZE SPECIALITEITEN

DRAADLOZE TAFELVERLICHTING
Originele, handgemaakte tafellampen geïnspireerd door architectuur, beeldhouwkunst en design, 

en vervaardigd op basis van hoogwaardige grondstoffen. Gecreëerd voor de meest veeleisende 
eindgebruikers en professionals, zoals restaurants, hotels, architecten en interieurontwerpers.

MOJO® COLLECTIE 
Schokbestendige en waterdichte producten voor binnen en buiten 

met verwisselbare meerkleurige covers, vervaardigd uit polycarbonaat (PC).

TEBUR® COLLECTIE 
Schokbestendige en waterdichte producten, hoofdzakelijk voor buitengebruik, 

vervaardigd uit polyethyleen (PE).

DJOBIE® COLLECTIE
Een verfijnde lamp voor binnen en buiten die eruitziet en aanvoelt als glas, 

vervaardigd uit acrylaat (PMMA) en polycarbonaat (PC).

MOMENTS® COLLECTIE 
Lamp voor binnen en buiten in diep-geborsteld geanodiseerd aluminium 

of spiegel-gepolijste poederlak, verkrijgbaar in zes varianten.

DEMOISELLE® COLLECTIE
Lamp voor binnen en buiten, verkrijgbaar in zes varianten, afgewerkt met diep-geborsteld 

geanodiseerd aluminium OF spiegel-gepolijste poederlak. Deze lamp geeft 
warm wit licht van 2300 of 2700 kelvin.

CRU® COLLECTIE
Lamp voor binnen en buiten, verkrijgbaar met een of twee lampen met extreme lichtintensiteit, 

verkrijgbaar in diep-geborstelde geanodiseerd aluminiumafwerking of spiegel-gepolijste poederlak. 
Deze lamp geeft warm wit licht van 2300 of 2700 kelvin.

MIRAI® COLLECTIE
lLamp voor binnen en buiten, verkrijgbaar in verschillende formaties afgewerkt met diep geborstelde 

anodisering of spiegel-gepolijste poedercoating en met de mogelijkheid om warm wit 
op te lichten in zowel 2300 Kelvin als 2700 Kelvin.
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MOJO®

TEBUR®

DJOBIE®



MOMENTS®

DEMOISELLE® SMALL

DEMOISELLE® TALL
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PETIT CRU® GRAND CRU®

MIRAI® TABLE LIGHT

MIRAI® TREE
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MIRAI® STICKS

MIRAI® STANDING LAMP
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KWALITEIT EN TESTS
Al onze producten worden grondig getest voor we ze 
op de markt brengen. We testen onze producten in 
extreme weersomstandigheden in gespecialiseerde 
laboratoriumopstellingen die extreme temperaturen 
nabootsen, zoals woestijnhitte en Arctische koude, maar 
ook hoge en lage vochtigheid en UV-licht. We voeren zowel 
elektrische als mechanische tests uit om een maximale 
kwaliteit te garanderen.

ONLINE CONFIGURATOR
MOMENTS®, DEMOISELLE® SMALL & DEMOISELLE® TALL, 
PETIT CRU®, GRAND CRU® en MIRAI® zijn echte kameleons 
die verkrijgbaar zijn in vele kleuren en varianten. Kies één 
kleur of ga voor een combinatie van twee tinten. Probeer 
onze unieke configurator om de lamp te kiezen die het best 
bij uw interieur past.

JURIDISCHE INFORMATIE
IMAGILIGHTS® draadloze lampen worden gedekt door 
modelregistratie, auteursrecht en octrooi. Alle rechten zijn 
voorbehouden. Alle vormen en modellen zijn geregistreerd. 
Gepatenteerde LED-modules en gepatenteerde draadloze 
laders. Bij manipulatie of reparatie van de eenheid vervalt de 
garantie. De apparaten zijn beveiligd tegen sabotage. 

OPGELET: kopen bij IMAGILIGHTS® betekent dat u en uw 
klanten een keuze hebben uit innovatieve en exclusieve 
producten. IMAGILIGHTS® hecht dan ook veel waarde 
aan haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
auteursrechten en geregistreerde modelrechten in 
jurisdicties wereldwijd (EU, US, UK, APAC, Volksrepubliek 
China, … ) en ziet toe op de naleving hiervan. 

IMAGILIGHTS® zal niet aarzelen om gepaste juridische 
stappen te ondernemen tegen elke wederverkoper of 
distributeur die deze intellectuele eigendomsrechten 
schendt. In een dergelijk geval zullen juridische kosten en 
kosten voor vernietiging van namaakgoederen voor rekening 
zijn van de inbreuk makende partij.



 CAMPAGNE BEELDEN 14

MOMENTS® COLLECTION

BARELO® 

MIGHT-E® 
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OUR SALES SEGMENTS

ONZE MARKTEN

wereldwijd

HORECA sector

groothandels aan HORECA

verhuur en event

indoor en outdoor meubelwinkels

decoratie winkels

verlichtingswinkels

tuinwinkels

concept stores

...

zwembadwinkels

e-commerce

contract markt

marine en boten

spa’s

elektrische benodigdheden en groothandels

cadeau artikelen

architecten en interieurontwerpers

...
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ETNA (PARASOL VERLICHTING) VAN UMBROSA

KUKI SOFA VAN FUGU

www.umbrosa.com

www.fugufurniture.com

MAATWERK



LUMO VAN MANUTTI

HONEY VAN SERRALUNGA

www.serralunga.com

www.manutti.com

MAATWERK
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MAISON ET OBJET
PARIS

THE HOTEL SHOW
DUBAI

HOTELYMPIA
LONDON

HOST
MILAN

EQUIP’HOTEL
PARIS

HORECA EXPO
GHENT

INTERGASTRA
STUTTGART

HORECATEL
MARCHE EN FA-
MENNE

IGEHO
BASEL

INTERNORGA
HAMBURG

ORNARIS
ZÜRICH

SIRHA
GENEVE

SIRHA
ISTANBUL

FAFGA
INNSBRUCK

SPOGA
COLOGNE

WOHNEN & INTERIEUR
VIENNA

HOTEL UND GAST
VIENNA

HD EXPO
LAS VEGAS

IMM
COLOGNE

HORECA 
ATHENS

BEURS DEELNAMES



Nijverheidslaan 62C
8540 Deerlijk

Belgium

+32 56 77 45 10
info@imagilights.com
www.imagilights.com

volg ons op


