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SEASONS GREETINGS! 
 

De donkere dagen zijn weer aangebroken. Tijd voor kaarsjes, 

kerstfilms, dekentjes op de bank én lampjes natuurlijk! Bij Calex 

vinden wij het donker helemaal niet erg. Des te gezelliger en knusser 

kunnen we het thuis maken. Met de sfeerverlichting van Calex haal 

je een echt lichtpuntje in huis. Mooie vormen, verschillende kleuren, 

diverse maten. Calex heeft het allemaal, voor ieder interieur.

Dit magazine staat bomvol inspiratie voor de aankomende 

feestdagen, maar ook zeker voor daarna. Zo geven we ideeën voor 

gezellige kersttafels om het dit jaar éxtra gezellig te maken thuis, 

inpakinspiratie, kadotips voor ieders portemonnee en lichten we een 

aantal woonstijlen met bijpassende lichtbronnen uit.  

Wij wensen jou veel leesplezier en fijne feestdagen! 

Bobby & Lynne 

Marketing Team Calex
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G E Z E L L I G 
D I N E R E N  M E T . . .
Mooi gedekte tafels, lekker eten en goed gezelschap zijn de perfecte ingrediënten 

voor gezellige feestdagen, maar heb je al gedacht aan wat er boven je tafel hangt? 

Sfeerverlichting is minstens zo belangrijk om er thuis écht iets gezelligs van te maken. 

SPECIAL ROSÉ SERIE 

Met de mat zwarte 5 punts Multi Cordset 

kan je eindeloos veel combinaties maken 

boven je tafel. Eigenlijk staat elke lamp er 

mooi bij. Zo ook de opvallende XXL Special 

Rosé lampen! Hang ze op verschillende 

hoogtes voor een speels effect. 

MULTI CORD SET 5X E27
965247

€ 129,99

XXL SPECIAL ROSÉ
426400
€ 39,99

7

C ALE X.EU WINTER 2020

6

C ALE X.EU WINTER 2020



XXL BARCELONA TITANIUM
425996
€ 24,99

PULSE DIJON SMOKEY
426342
€ 39,99

XXL LIDINGO TITANIUM
426163
€ 39,99

KABEL WIT 1.5M
940210
€ 4,99

XXL ALICANTE TITANIUM
425008
€ 39,99

XXL ORGANIC EVO TITANIUM
425905
€ 39,99

FITTING PORSELEIN WIT
940392
€ 6,99

TITANIUM SERIE 

Combineer meerdere modellen uit de 

Titanium serie met elkaar en zorg voor 

extra sprankeling boven je tafel dit jaar. 

Maak het geheel af door lamphouders en 

snoeren te kiezen die helemaal bij jouw 

interieurstijl passen. Keuze zat!

XXL BILBAO TITANIUM
426020
€ 29,99
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M E E T  T H E  T E A M

Hallo ik ben Marianne. Samen met mijn 

vriend, zoon en hond Buddy woon ik in 

Rotterdam. Ben ook echt een Rotterdamse! 

Mijn woonstijl is licht met stijl, maar vooral 

gezellig en warm. Mijn favoriete plek in huis 

is de keuken. Tafel gedekt, haardje aan... 

S C H R I J F  J E  N U  I N  V O O R 

O N Z E  N I E U W S B R I E F  E N  W I N !

Wil jij altijd op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het gebied van 

verlichting, leuke DIY-projecten en heel veel wooninspiratie? Schrijf je dan nu in 

voor onze nieuwsbrief op www.calex.eu! Iedereen die zich tot 31 januari 2021 

inschrijft dingt mee naar een set Pulse lampen met 2 lampvoetjes t.w.v. €100,-. 

MARIANNE’S CHOICE

Mijn kadotip is de XXL Smart 

serie in het goud. Installeer ze 

eenvoudig met de Calex app 

en bestuur ze via WiFi. Met 

deze lampen maak je het deze 

feestdagen extra gezellig in 

huis!

XXL SMART ORGANIC EVO
429160
€ 49,99 XXL SMART KALMAR

429166
€ 49,99

FITTING MESSING 
940448

€ 9,99
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S T A R T  S M A R T !
Ze zeggen wel eens, al het begin is moeilijk. Niet met onze smart artikelen! In 

drie eenvoudige stappen verbindt je je product met de gratis Calex app en 

je bent klaar om te genieten van alle mogelijkheden die het smart leven je te 

bieden heeft. Met deze items krijg je geheid de smaak te pakken! 

XXL SMART ORGANIC EVO
GOLD

429160
€ 49,99

XXL SMART KALMAR
GOLD

429166
€ 49,99

SMART XXL LAMPEN

XXL SMART ORGANIC EVO 
TITANIUM 

429162
€ 49,99

XXL SMART KALMAR 
TITANIUM

429164
€ 49,99

Tijdloos én smart! De 

gouden coating, grootte 

van de lamp en de smart 

techniek maken voor een 

perfecte combinatie. Leuk 

boven je eettafel of naast 

je bed in de slaapkamer.

Stijlvol én smart! De 

titanium smart lampen 

zijn de musthaves van 

het najaar. Warm en 

sfeervol licht en volledig 

bestuurbaar via WiFi. 
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M E E T  T H E  T E A M

Hi, Ik ben Yvonne en woon samen met 

mijn partner al jaren in de stad van mijn 

hart, Rotterdam! Mijn woonstijl is luxe-

industrieel, met veel staal, glas, hout, beton 

en natuurlijk veel Calex lampen die het 

geheel afmaken.

YVONNE’S CHOICE

Mijn favoriet uit de Calex 

collectie is de Titanium XXL 

Serie, met als allermooiste 

model; de Paris. Dat is dan 

ook mijn kadotip voor de 

feestdagen. 
XXL TITANIUM PARIS

426932
€ 59,99

XXL TITANIUM VIENNA
426954
€ 69,99

XXL TITANIUM SYDNEY
426926
€ 79,99

SMART FILAMENT LAMPEN

De Globe en Rustic uit de smart lijn lenen 

zich uitstekend om als setje op een leuke 

dressoirkast of trendy vakkenkast te laten 

shinen. Speciaal voor elke woontype en 

lichtvoorkeur zijn ze in drie kleuren glas 

verkrijgbaar. Helder, Goud en Smokey. 

SMART G125 CLEAR
429036
€ 16,99

SMART RUSTIC CLEAR
429113
€ 12,99

SMART G125 SMOKEY
429108€ 16,99

SMART RUSTIC SMOKEY
429194
€ 14,99

SMART G125 GOLD
429104
€ 16,99

SMART RUSTIC GOLD
429092
€ 14,99
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O N T D E K  J O U W 
W O O N S T I J L

Voor wie houdt van de mooie en glim-

mende dingen in het leven zal zeker 

zwichten voor de XXL Special lampen.

Deze Champagne Organic Evo lampen 

kleden een ruimte helemaal aan, zelfs 

als ze uit staan. Door de spiegelende 

coating krijgt het licht een extra warme 

en stijlvolle uitstraling. Perfect geschikt 

voor gezellige diners. Installeer een 

Calex muurdimmer en maak het extra 

sfeervol!

CHIQUE

Voor iedereen die zoekt naar een beetje extra gezelligheid deze feestdagen, denk dan 

eens aan je verlichting! Lampen zijn super bepalend voor de sfeer in huis. Calex heeft 

feestelijke sfeermakers voor elke woonstijl. Wij lichten er een aantal voor je uit!

LED INBOUW MUURDIMMER
176372
€ 59,99

XXL SPECIAL CHAMPAGNE
426402
€ 39,99

Met de Calex Metallic Opal Colors 

kunstwerkjes in huis zit je er dit jaar 

tijdens de feestdagen warm en 

sfeervol bij. 

 

Draai ze in een bestaand lichtpunt 

of ga los en creëer een hele 

nieuwe plek voor deze lampen. Dat 

verdienen ze! Geen lamp uit deze 

serie is hetzelfde, dat maakt ze 

extra bijzonder. Door de mix aan 

kleuren kan deze lamp in heel veel 

stijlen verwerkt worden en voegt 

het absoluut een eclectisch tintje 

toe.

ECLECTISCH

COLORS METALLIC OPAL 
AVESTA
426190
€ 49,99

LAMPHOUDER E27 ZWART
941080
€ 19,99

COLORS METALLIC OPAL 
BODEN
426192
€ 49,99

MULTI CORD SET 3X E27
965246
€ 89,99
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Warme en neutrale kleuren in huis 

zorgen voor een stevige basis in ieder 

huis, maar wie daar deze feestdagen 

een industriele topper aan toe wil 

voegen zit met de Colors serie 

helemaal goed. 

De Colors Moonstone Black lampen 

brengen sfeer naar een nieuw niveau 

met het glas dat naadloos overloopt 

van zwart naar helder. Hangend 

boven de tafel, in een tafelblokje 

op je dressoirkast of in een stalamp. 

Met deze lampen in huis kan alles!

INDUSTRIEEL

COLORS KIRUNA
MOONSTONE BLACK

426216
€ 19,99

COLORS BODEN
MOONSTONE BLACK

426226
€ 39,99

Is rustig, licht en subtiel meer jouw stijl? 

Dan ga je zeker voor een Scandinavische 

look deze feestdagen. 

De veelzijdige Fusion Sundsvall lampen 

in Titanium, Gold en Frosted kleur shinen 

in elk interieur, maar ook zeker in dat van 

jou. Door het heldere glas aan de 

buitenzijde en subtiel gekrulde filament 

is dit de perfecte blikvanger voor boven 

je feestelijk gedekte eettafel.

SCANDINAVISCH

FUSION SUNDSVALL 
GOLD

426134
€ 59,99

FUSION SUNDSVALL 
FROSTED

426132
€ 59,99

FUSION SUNDSVALL 
TITANIUM

426136
€ 59,99

LAMPHOUDER ROND E27
965248
€ 69,99

COLORS AVESTA
MOONSTONE BLACK

426206
€ 34,99

KABEL ZWART 1.5M 
940212
€ 4,99

FITTING BELL ZWART
940460

€ 9,99
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Maak het jezelf extra makkelijk tijdens 

de komende feestdagen door één of 

meerdere van deze smart accessoires bij 

jou thuis te installeren. 

Automatiseer bijvoorbeeld je 

kerstverlichting in de boom met de 

Calex Powerplug of Calex Powersocket 

en voorkom dat je zelf elke dag op de 

knieën achter de boom moet kruipen om 

de lampjes aan en uit te zetten. Bedien 

ze met gemak op afstand met je 

telefoon of de Calex afstandsbediening. 

SMART

SMART POWERPLUG
429198
€ 13,99

SMART REMOTE
429204
€ 19,99

SMART POWERSOCKET
429228
€ 39,99

M E E T  T H E  T E A M

Hi, Ik ben Monica en ik woon met mijn 

Franse Bull, Frankie, in Rotterdam. Mijn 

woonstijl omschrijft zich het beste als 

Bohemian. Kleurrijk, rotan met een vleugje 

print. Mijn favoriete ruimte in huis is de 

keuken. Ik probeer graag nieuwe gerechten 

uit en kook vaak voor mijn vriendinnen.

MONICA’S CHOICE

Mijn kadotip voor de 

feestdagen is de XXL Gold 

Alicante in een houten 

tafelblokje. Leuk voor op 

je nachtkastje of een mooie 

dressoirkast. 

XXL GOLD ALICANTE
426010
€ 34,99

LAMPHOUDER E27 HOUT
941016
€ 19,99
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K A D O T I P S
Het kan soms lastig zijn om items voor je eigen Sint of Kerst verlanglijstje te 

verzinnen, láát stáán voor een ander! We got you! Speciaal voor jou maakten 

we een (budgetvriendelijke) lijst met leuke sfeermakers voor thuis. Leuk om te 

geven, nog leuker om te krijgen! 

Deze stylish Rada komt overal 

tot z’n recht. Combineer met 

een zwart tafelblokje voor een 

complete look. Setprijs: €110,-

RADA + TAFELBLOKJE

Combineer een smart lamp 

die gezien mag worden met 

de zwarte U-line tafellamp en 

geniet waar je maar wilt van 

sfeervol licht. Setprijs: €47,-

SMART LAMP +  
U-LINE TAFELMODEL
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Maak van niet-slimme apparaten, 

smart apparaten met behulp 

van deze smart plug. Geen dure 

hubs, alleen wifi! Setprijs: €14,-

SMART POWERPLUG

Geef een mooi en stijlvol licht met 

de titanium Lamda in een zwart 

tafelblokje. Setprijs: €90,-

LAMDA + TAFELBLOKJE

Met de klassieke amberkleurige 

Metz uit de Pulse serie en een 

zwart tafelblokje kun je eigenlijk 

niet fout gaan!  Setprijs: €37,-

METZ + TAFELBLOKJE
Start met smart met deze 

kleurrijke standaard lamp met 

afstandsbediening. Installeer 

en bedien eenvoudig via wifi. 

Setprijs: €30,-

SMART LAMP + SMART 
AFSTANDSBEDIENING

De veelzijdige zwarte kopspiegel 

in een grijs blokje maakt van ieder 

donker hoekje in huis verleden tijd.  

Setprijs: €37,-

ZWARTE KOPSPIEGEL 

+ TAFELBLOKJE

Mis niets meer met de Smart 

Mini camera in huis. Kijk op 

afstand mee via je telefoon 

en ontvang meldingen bij 

beweging.  Prijs: €40,-

SMART CAMERA
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Speel met licht en maak er een 

feestje van. Deze Smart ledstrip 

heeft tot wel 100+ kleuropties én 

wit licht om allerlei oppervlaktes te 

verlichten.  Prijs: €40,-

SMART LEDSTRIPHaal de sterren in huis met de 

Stars ledlamp. Draai ‘m in een 

hout tafelblokje en maak er een 

mooie set van. Setprijs: €33,-

STARS + TAFELBLOKJE

Dit duo is altijd een goed 

idee. De titanium aardbei en 

dennenappel vullen elkaar 

uitstekend aan.   Setprijs: €45,-

MADRID + SEVILLA De Crowns hebben qua licht het uiterlijk van 

oude gloeilampen, maar zijn absoluut led! De 

donkere kleur van het glas zorgt voor een 

bijzonder warme uitstraling. Combineer met 

verschillende kleuren tafelblokjes voor een 

speels effect.  Setprijs: €62,-

CROWNS + TAFELBLOKJES

De unieke Ypsilon is meer dan licht 

alleen, het is een heus kunstwerk dat 

dressoirkasten of open vakkenkasten 

naar een heel nieuw niveau kan tillen. 

Setprijs: €100,-

YPSILON + TAFELBLOKJE

27

C ALE X.EU WINTER 2020

26

C ALE X.EU WINTER 2020



S P O T  O N ! 
We zijn erg benieuwd hoe onze lichtbronnen jouw interieur verlichten. Dus heb je 

onlangs een Calex-product gekocht? Deel je foto met ons op Instagram met de hashtag 

#calexholland en maak kans om uitgelicht te worden.

@SABINELAMET_INTERIOR_FEED 
COLORS MOONSTONE BLACK

@EYECATCHR 
FLEX FILAMENT + BILBAO TITANIUM

@LR_CREATIONS_2020 
FUSION SUNDSVALL TITANIUM

@INTERIEURSTYLEDBYDAAN 
TITANIUM XXL SERIE

@EYECATCHR 
XXL RADA TITANIUM

@THEMANBEHINDTHELENSES  
CALEX EXPERIENCE CENTER
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I N P A K
I N S P I R A T I E
Het houdt bij Calex niet op bij wooninspiratie. Onze producten én verpakkingen lenen 

zich er perfect voor om mooi ingepakt te worden als cadeau! Wij geven je hier een aantal 

inpaktips om er echt iets feestelijks van te maken. 

Stap 1 

Met mat zwart papier als basis kan je alle kanten op.

Stap 2 

Pak je pakketje strak in en zorg dat alle hoeken scherp gevouwen zijn.

Stap 3 

Wikkel het pakketje in met lint. Combineer kleuren of laat je favoriete kerstkleur 

terugkomen. Tip: match je lint bij de kleuren in je huis/boom.  

Stap 4 

Maak een mooie strik en voeg een (kleine) kerstbal toe voor extra effect.

Stap 5 

Schrijf met een glitterstift de naam van de ontvanger of een kerstgroet.

Stap 6 

Bewaar de pakketjes in een mand onder de kerstboom. Opgeruimd staat netjes!
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M E E T  T H E  T E A M

Hi, mijn naam is Julia! Ik woon samen met 

mijn familie in Bergschenhoek. Ik hou van 

een gezellige sfeer in huis, niet te strak, 

warme kleuren en fijn gedimd licht. Mijn 

woonstijl omschrijf ik als Classy Chic. 

Mijn favoriete ruimtes in huis zijn mijn 

slaapkamer en badkamer.

RADA SET INCLUSIEF 
LAMPHOUDERS

426161
€ 299,00

JULIA’S CHOICE

De Rada set, bestaande uit 

drie Rada’s in drie verschillende 

maten met bijpassende 

lamphouders, is mijn absolute 

favoriet om cadeau te doen 

tijdens de feestdagen. Waar je 

ze ook neerzet, staan ze leuk. 

Bij mij staan ze in de badkamer!
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M E E T  T H E  T E A M

Hi ik ben Esther, en woon met mijn dochter 

in Berkel en Rodenrijs. Mijn woonstijl 

omschrijft zich als urban-chic. Warm, zacht, 

glam, luxe en tijdloos. Mijn favoriete plekje 

in huis is de diepe loungebank waar ik in de 

avonden graag languit lig met de hondjes 

en een goed glas wijn. 

ESTHER’S CHOICE

Mijn kadotip voor de 

feestdagen is de Colors 

Elégance Marron serie. Deze 

lampen hebben een super 

mooie warme kleur en zijn echte 

eyecatchers waar je zo ook 

hangt in huis.

COLORS MARRON AVESTA
426264
€ 39,99

COLORS MARRON KIRUNA
426254
€ 24,99

COLORS MARRON BODEN
426274
€ 44,99

 N I E U W !
Deze mat zwarte vloerlamp past in elk 

interieur. De lamp die je erin draait bepaalt 

de uitstraling. Door de universele E27 fitting 

passen bijna alle lampen in dit armatuur.

U-LINE VLOERLAMP
941400
€ 49,99
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www.pinterest.com / calexholland

www.instagram.com / calexholland

www.facebook.com / calexholland


