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Link Reo led, You-Turn, Ultra Twin led en de

onderdelen zijn in elkaar gezet, vervolgens

Minigrid in Reo led. Delta Light is opgericht

gedemonteerd, klaar gemaakt voor trans-

in 1987 door ontwerper Paul Ameloot en is

port en op de locatie geassembleerd. Door

inmiddels uitgegroeid tot marktleider in ar-

het materiaal van de lamp blijft het gewicht

chitecturale verlichting. www.deltalight.be

Nieuws

ruimte hangen drie Glaciers. Ruim 2.000

Opening eerste matrasrecycling
LELYSTAD - RetourMatras opent op donderdag 26 mei 2011 officieel de deuren
van de eerste volautomatische matrasrecyclinglijn in Europa. RetourMatras heeft na
uitgebreid marktonderzoek besloten een
volwaardig geautomatiseerde matrasrecyclinglijn te ontwikkelen. In september 2010
is in Dronten de eerste proefopstelling gerealiseerd die meer dan 500 matrassen per
dag kon verwerken. De gehele installatie

laag en is het dus niet nodig om plafonds
te verzwaren. De grootste glacier van ruim
vier meter hoog en een diameter van 130
centimeter weegt ongeveer 260 kg. De

Kunstwerk van linoleum

collectie Glaciers van Joosth bestaat uit

werd in november 2010 verwoest door een

ANTWERPEN (B) - In het Museum voor He-

een uitgebreide selectie modellen die va-

grote brand. Met trots vertelt RetourMatras

dendaagse Kunst in Antwerpen loopt een

riëren in diameter, lengte, hoogte, staand,

nu dat er in Lelystad een geheel nieuwe,

expositie in samenwerking met Forbo

hangend of als wandmodel. Daarnaast is

matrasrecyclinglijn operationeel is. Op

Flooring. Het museum toont het project

de glacier ook ‘custom-made’ verkrijgbaar.

deze lijn kunnen zo’n 1000 matrassen per

‘Een syntaxis van afhankelijkheid’ van de

www.joosth.nl

dag worden gedemonteerd. www.retour-

conceptuele ontwerpers Lawrence Weiner

matras.nl

en Liam Gillick uit New York. Het resultaat
is een horizontale expo van 1.600 vierkante

19 awards Delta Light

meter. “Het is het grootste kunstproject

WEVELGEM (B) - Het Belgische designmerk

Hästens store

in België van die aard”, zegt marketing

Delta Light is in 2011 al negentien keer in

LAREN – Ondernemer Ron Heruer opent

manager Luc Meyts van Forbo Flooring.

de prijzen gevallen. In amper vier maan-

op 16 mei in Laren zijn Hästens Store. He-

“Bijzonder is dat het om een horizontale

den – van december 2010 tot maart 2011 –

ruer exploiteert in Laren reeds zijn Bed &

tentoonstelling gaat. Niets hangt er aan de

kregen 12 verlichtingstoestellen van Delta

Bedding-winkel. De opening wordt verricht

muren, het gaat om de vloer. Bovendien is

Light heel wat internationale erkenning,

door de ambassadeur van Zweden in Ne-

het onmogelijk om het in één oogopslag al-

goed voor 19 designprijzen. De IF Design

derland. De ondernemer grijpt de opening

lemaal te zien. Je moet over het kunstwerk

Awards zijn gewonnen door de lampen: Of-

aan om geld in te zamelen ten bate van

wandelen om het te beleven.” www.forbo-

ficer, Link, Vision Led, You-Turn, Tournesol,

Thalitha Kriebel. Bij Thalita werd op jonge

flooring.nl

Neckline, Ultra Spy, Ultra Scan, Ultra Twin

leeftijd de ziekte scoliose geconstateerd. Bij

Led, Husk en Minigrid in Reo Led. De lamp

een operatie die ze onderging is een aantal

Officer won daarnaast nog de Interior Inno-

fouten gemaakt. Hierdoor kan Thalita niet

Project met glaciers

vation Award 2011. De lampen Link, Vision

veel meer. Ze heeft een grote passie: paard-

WORMERVEER - Het bedrijf Joosth, van de

Led en You-Turn wonnen ook nog eens de

rijden. Haar droom is om met een geschikt

Nederlandse ontwerper Joost Heetman,

Good Design Award 2010. Als laatste wer-

paard mee te doen aan ruiterwedstrijden

heeft een bijzonder project afgerond in

den de volgende lampen ook nog eens

tijdens de Paralympics. Meer informatie bij

Litouwen voor UAB ‘Investlit’. In een grote

bekroond een Red Dot Design Award 2011:

Bed & Bedding van Ron Heruer in Laren.

