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BOURGIE VAN KARTELL

PEDRALI

DIRK WYNANTS

Bourgie, een ware bestseller van Kartell, is een tafellamp met een 
onmiskenbare stijl. Deze lamp combineert op wonderlijke wijze klassiek, rijk 
en traditioneel en wekt anderzijds innovatie en ironie op. De voet in barokstijl 
bestaat uit drie versierde vlakken die elkaar kruisen, de brede creëert rijke en 
speelse lichtweerkaatsingen wanneer de lamp brandt. Dankzij het speciale 
bevestigingssysteem van de kap kan deze op drie verschillende hoogten worden 
versteld: 68, 73 en 78 cm. Zo kan Bourgie zowel een prachtige sierlamp. 
tafellamp of bureaulamp zijn. De veelzijdigheid en de sterke communicatieve 
waarde van de Bourgie is eindeloos. Na het grote succes van de doorzich-
tige zwarte, vergulde en gechromeerde versies, is er nu ook een weelder-
ige versie verkrijgbaar die van buiten wit en aan de binnenkant verguld is.
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Dirk Wynants (9 mei 1964) is een Vlaamse meu-
belontwerper en -maker. Hij is de zoon van een 
meubelmaker en studeerde interieur en meu-
belontwerp aan het Sint-Lucasinstituut in Gent.
Hij werkte zijn eerste idee uit in zijn garage in 
1994. Resultaat was een ronde tafel met vier 
geïntegreerde banken die elk afzonderlijk van 
hoogte verstelbaar zijn. Op die manier kun-
nen kinderen hoger zitten of kan een stuk 
bank als verlenging van het tafelblad gebruikt 
worden. Materialen waren aanvankelijk: teak, 
gegalvaniseerd staal en inox. Het ontwerp 
kreeg de naam Gargantua. Vandaag wordt 
in plaats van teak met iroko hout gewerkt.
Het succes was immens en Wynants had de 
smaak te pakken. Hij richtte Extremis op, een 
bedrijf in de Westhoek dat eigentijdse buit-
enmeubelen ontwerpt en fabriceert. Onder-
tussen heeft Wynants voor Extremis al een 
twaalftal ontwerpen op zijn naam. Extremis 
werkte ook samen met andere gerenommeerde 
internationale ontwerpers. Wynants won di-
verse designprijzen en management awards. 

Pedrali, opgericht in 1963, biedt internationaal 
haar producten aan. Functionaliteit en design 
staan hoog in het vaandel bij Pedrali. Pedrali 
producten worden volledig vervaardigd in Ital-
ië in lokalen in Mornico al Serio (Bergamo) en 
Manzano (Udine). Pedrali staat bekend om zijn 
voortdurende ontwikkeling van materiaalgebruik, 
onderzoek en experimenten zijn de basisprinci-
pes. Het eigentijdse design van Pedrali tafels en 
stoelen samen met de concurrerende prijs, voldoet 
aan verschillende niveaus van behoeften. Deze 
kenmerken geven Pedrali toegang tot de verschil-
lende sectoren van de markt, bijvoorbeeld contract 
en huishoudelijk gebruik. Door continue gebruik 
van technologie, de constante samenwerking met 
interieurarchitecten en met de uiteindelijke gebrui-
ker worden vele nieuwe productideeën bedacht.
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Sinds enige tijd is LOT1038 ook op Facebook te vinden. Natuurlijk.
Elke dag zetten we een van onze producten erop. Het kunnen producten 
uit onze showroom zijn, maar hebben we het niet op voorraad dan is het   
natuurlijk gewoon te bestellen. Producten voor binnen of buiten, tegels, ver-
lichting, stoffen, stoelen, tafels,  of accessoires. Gewoon alles wat we hebben. 
Omdat Facebook ook voor ons een nieuw medium is hebben we iets extra’s 
bedacht. Voor alle aanmeldingen op onze Facebook site verloten we een Fat-
boy Hangmat. De actie loopt tot 28 juni. Dezelfde dag gaat de winnaar ook 
een bericht krijgen. Mis die kans niet en meld je snel aan op:
 http://www.facebook.com/pages/LOT1038/126474237365578
Wist u dat LOT1038 de Nederlandse Consumenten adviesprijs hanteert? Huh?  
Ja! Als een stoel van bijvoorbeeld Linteloo in Nederland 295,- euro kost, kost 
ie dat bij LOT1038 ook 295,- Euro excl. OB.  Dan wel omgerekend in NAF 
natuurlijk.  En de invoerrechten en het transport NL-Curacao dan....................? 
Dat zit er gewoon bij in. Daar kun je het zelf niet voor regelen.
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