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Jansen & de Bont houdt zich sinds 2014 bezig met het 
creëren van lichtobjecten waarin, naast aandacht voor 
geraffineerd design en de unieke bediening door middel 
van handgebaren (gesture control), een vleugje magie 
wordt meegegeven aan zijn armaturen. 

Matthijs Jansen en Jorg de Bont, beiden opgeleid als indus-
trieel vormgever aan de TU in Eindhoven “daar waar het 
licht tot leven kwam” hebben hun passie voor verlichting 
vertaald naar innovatieve verlichtingsproducten die met 
hun vormgeving niet alleen naadloos passen in het design 
van de hedendaagse keukens maar ook qua bediening 
een extra touch geven aan deze belangrijke plaats 
in ons huis.

Alle onderdelen van de lichtobjecten van 
Jansen & de Bont worden, samen met hun 
partners, in Nederland ontwikkeld en gepro-
duceerd. Hierdoor is er optimale controle over 
kwaliteit en wordt de carbon footprint tot 
een minimum gereduceerd. Alle producten 
zijn volledig recyclebaar en dankzij de 
geïntegreerde led-technologie ener-
giezuinig. 

Design in optima forma met 
oog voor onze leefomgeving!
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LICHT

De moderne keuken vormt steeds meer 
het centrale punt binnen onze woonom-
geving. Het is niet langer de plek waar 
nog enkel eten bereid wordt. Het is dé 
plek in huis waar gesprekken worden 
gevoerd, waar je even tot rust komt en 
waar je samen geniet van een wijntje of 
een goede maaltijd. 

Een mooie keuken, een gezellige ruimte 
waar iedereen graag vertoeft, kan niet 
zonder goede bijbehorende verlichting. 
Het heeft een grote invloed op de sfeer 
en speelt een belangrijke rol in de ruim-
tewerking van het huis. Afhankelijk van 
de situatie wil je zonder veel gedoe 
deze verlichting aan kunnen passen; een 
goed verlicht werkblad wanneer nodig 
en sfeerverlichting tijdens een diner.

LICHT IS

EMOTIE
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GESTURE CONTROLLED
VERLICHTING

De keuken is nu niet bepaald de ruimte 
waar je altijd de beschikking hebt over een 
paar schone handen. Hoe gaaf is het dan 
als je je verlichting zonder iets aan te raken 
met een swipe in de lucht kunt bedienen? 
Niet alleen aan en uitschakelen, maar ook
het aanpassen van de intensiteit en het 
verplaatsen van de lichtbundel naar waar 
deze nodig is. Geen ingewikkelde apps, 
draaiknoppen of afstandsbedieningen, 
maar simpelweg met vieze handen en een 
intuïtief gebaar je verlichting aanpassen 
aan jouw lichtbehoefte. Jansen & de Bont 
biedt twee geavanceerde gesture con-
trolled bedieningen: Gesture Control en 
Gesture Control Premium.
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De keuken is nou niet bepaald de 
ruimte waar je altijd de beschik-
king hebt over een paar schone 
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aan en uitschakelen, maar ook 
het aanpassen van de intensiteit 
en het verplaatsen van de licht-
bundel naar waar deze nodig is. 
Geen ingewikkelde apps, draai-
knoppen of afstandsbedienin-
gen, maar simpelweg met vieze 
handen en een intuïtief gebaar 
je verlichting aanpassen aan 
jouw lichtbehoefte. Jansen & de 
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MAKE IT HAPPEN WITH A 

SMALL GESTURE
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GESTURE CONTROL

GESTURE CONTROL PREMIUM

De lichtobjecten voorzien van de Gesture 
Control (GC) bediening zijn uitgerust met 
een enkele sensor. Hieronder kun je met 
een simpel handgebaar de verlichting 
aan en uitschakelen, dimmen of de sfeer 
instellen door de richting (boven of bene-
den) van de verlichting te wijzigen. In de 
sfeerstand is daarnaast ook de kleur van 
de verlichting aan te passen.

Alle lichtobjecten die voorzien zijn van 
de Gesture Control (GC) Premium bedie-
ning bevatten slimme sensoren over de 
gehele lengte en bieden naast de unieke 
eigenschappen van de Gesture Control 
(GC) de mogelijkheid de breedte en po-
sitie van de lichtbundel aan te passen. 
Wil je het licht niet over de gehele lengte 
van de lamp laten branden maar alleen 
daar waar je een wijntje aan het drinken, 
aan het werk of je de krant aan het lezen 
bent? Met je hand sleep je simpelweg de 
lichtbundel naar de gewenste plaats.
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1   GESTURE CONTROL

De lichtobjecten voorzien van de Gesture Control (GC) bediening 
zijn uitgerust met een enkele sensor. Hieronder kun je met een 
simpel handgebaar de verlichting aan en uitschakelen, dimmen of 
de sfeer instellen door de richting (boven of beneden) van de ver-
lichting te wijzigen. In de sfeerstand is daarnaast ook de kleur van 
de verlichting aan te passen.

2 GESTURE CONTROL PREMIUM

Alle lichtobjecten die voorzien zijn van de Gesture Control (GC) 
Premium bediening bevatten slimme sensoren over de gehele 
lengte en bieden naast de unieke eigenschappen van de Gesture 
Control (GC) de mogelijkheid de breedte en positie van de lichtbun-
del aan te passen. Wil je het licht niet over de gehele lengte van 
de lamp laten branden maar alleen daar waar je een wijntje aan 
het drinken, aan het werk of je de krant aan het lezen bent? Met je 
hand sleep je simpelweg de lichtbundel naar de gewenste plaats.
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STYLING
De ontwerpen van de Jansen & de 
Bont producten zijn herkenbaar. 
Een strakke vorm en herkenbare 
stijlelementen maken deze collectie 
tot een geheel. Hierdoor levert een 
combinatie van meerdere objecten 
een harmonieus plaatje op.

HET ASSORTIMENT
Jansen & de Bont beschikt over 
een drietal lichtobjecten en biedt 
daarmee een stijlvolle oplossing 
voor iedere keuken: aan de wand 
(Wall), boven de eettafel (Pendant), 
of ingebouwd in een stijlvolle plan-
chet (Shelf).

MADE IN HOLLAND
Zowel ontwerp als productie vindt 
plaats in Nederland. Ook compo-
nenten worden samen met onze 
partners in Nederland gemaakt.

ENERGIEZUINIG
Alle Jansen & de Bont producten 
maken gebruik van de energiezui-
nige led-technologie. Je bespaart 
al snel 50 tot 70 % stroom t.o.v. 
conventionele verlichting.

HET JUISTE LICHT

VOOR ELK MOMENT
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WHEN L IGHT  COMES  TO  L IFE

SHELF 1
De moderne keuken is ruimtelijk. Door het 
gebruik van bovenkasten kan deze ruimtelijk-
heid verloren gaan. In deze situatie is de Shelf
de perfecte oplossing. Het minimalistisch ont-
werp vormt een mooi silhouet aan de muur. 
De Shelf biedt, naast wat extra ruimte voor 
accessoires, dankzij zijn geïntegreerde ver-
lichting het optimale licht op je werkblad. Geen 
functioneel licht meer nodig op het werkblad?
Dan schakel je met een simpel gebaar over 
naar de sfeerverlichting aan de bovenzijde 
van de Shelf. Je persoonlijke touch geven aan 
de ruimte? Een kleur instellen kan ook!

WALL 1
Valt je keuze wel op bovenkasten of wil je je 
keuken voorzien van een strakke wandver-
lichting dan is de Wall de beste optie. De Wall
is beschikbaar in de GC uitvoering en is dus 
zonder knop, app of afstandsbediening aan/
uit te swipen, te wisselen van werk- naar 
sfeerverlichting of in te stellen in kleur. Met 
een simpel gebaar bepaal jij de gewenste 
lichtsetting.

PENDANT 1
Natuurlijk wil je bij de Shelf of Wall bijpas-
sende verlichting in dezelfde finish en styling 
boven je bar, kookeiland of keukentafel. De 
Pendant (Gesture Control bediening) is met 
zijn strakke vormgeving een mooie toevoeging 
aan iedere keuken.



De moderne keuken is ruimtelijk. Door het gebruik 
van bovenkasten kan deze ruimtelijkheid verloren 
gaan. In deze situatie is de Shelf de perfecte 
oplossing. Het minimalistisch ontwerp vormt 
een mooi silhouet aan de muur. De Shelf biedt, 
naast wat extra ruimte voor accessoires, dankzij 
zijn geïntegreerde verlichting het optimale licht 
op je werkblad. Geen functioneel licht meer 
nodig op het werkblad? Dan schakel je met een 
simpel gebaar over naar de sfeerverlichting aan 
de bovenzijde van de Shelf. Je persoonlijke touch 
geven aan de ruimte? Een kleur instellen kan ook!

Uitvoering:
• Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. 

Accenten in champagne-tint.

LEDdriver:
• Geïntegreerd

LEDverlichting:
• Onderzijde 2700~4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:
• Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
• In- en uitschakelen middels handgebaren.
• Schakelen tussen 2700~4000K en RGBW middels handgebaren.

Aanvullende informatie:
• Veiligheidsklasse II
• Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
• Wordt geleverd met wandbeugel en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
• Wandbeugel is 300 mm korter dan de Shelf.
• Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm.
• Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollewand (steen, beton) 

bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.

Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control

EEI: A++

Vermogen Lengte (L) Code Prijs/€

18 W 906 mm 6611-3318 699,00

G7

24 W 1196 mm 6611-3324 749,00

30 W 1486 mm 6611-3330 799,00

36 W 1776 mm 6611-3336 849,00

42 W 2066 mm 6611-3342 899,00

48 W 2356 mm 6611-3348 949,00

54 W 2646 mm 6611-3354 999,00

SHELF

SHELF  GC  90 - 270  SPECIFICATIES
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De moderne keuken is ruimtelijk. Door het gebruik 
van bovenkasten kan deze ruimtelijkheid verloren 
gaan. In deze situatie is de Shelf de perfecte 
oplossing. Het minimalistisch ontwerp vormt 
een mooi silhouet aan de muur. De Shelf biedt, 
naast wat extra ruimte voor accessoires, dankzij 
zijn geïntegreerde verlichting het optimale licht 
op je werkblad. Geen functioneel licht meer 
nodig op het werkblad? Dan schakel je met een 
simpel gebaar over naar de sfeerverlichting aan 
de bovenzijde van de Shelf. Je persoonlijke touch 
geven aan de ruimte? Een kleur instellen kan ook!

Uitvoering:
• Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. 

Accenten in champagne-tint.

LEDdriver:
• Geïntegreerd

LEDverlichting:
• Onderzijde 2700~4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:
• Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
• Lichtbron in horizontale richting verplaats- en schaalbaar middels handgebaren.
• In- en uitschakelen middels handgebaren.
• Schakelen tussen 2700~4000K en RGBW middels handgebaren.

Aanvullende informatie:
• Veiligheidsklasse II
• Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
• Wordt geleverd met wandbeugel en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
• Wandbeugel is 300 mm korter dan de Shelf.
• Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm.
• Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollewand (steen, beton) 

bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.

Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control Premium

EEI: A++

Vermogen Lengte (L) Code Prijs/€

32 W 1486 mm 6611-4330 899,00

G7

38 W 1776 mm 6611-4336 979,00

44 W 2066 mm 6611-4342 1.059,00

50 W 2356 mm 6611-4348 1.139,00

56 W 2646 mm 6611-4354 1.199,00

SHELF PREMIUM

SHELF  GC  PREMIUM 90 - 270  SPECIFICATIES
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Valt je keuze wel op bovenkasten of wil je je 
keuken voorzien van een strakke wandverlichting 
dan is de Wall de beste optie. De Wall is 
beschikbaar in de Gesture Control uitvoering en 
is dus zonder knop, app of afstandsbediening 
aan/uit te swipen, te wisselen van werk- naar 
sfeerverlichting of in te stellen in kleur. Met een 
simpel gebaar bepaal jij de gewenste lichtsetting. 

Uitvoering:
• Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. 

Accenten in champagne-tint.

LEDdriver:
• Geïntegreerd

LEDverlichting:
• Onderzijde 2700~4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:
• Intensiteit van verlichting in verticale richting 

aan te passen middels handgebaren.
• In- en uitschakelen middels handgebaren.
• Schakelen tussen 2700~4000K en RGBW 

middels handgebaren.

Aanvullende informatie:
• Veiligheidsklasse II
• Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
• Wordt geleverd met wandclips en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
• Aantal meegeleverde clips afhankelijk van lengte. Deze zijn over de gehele breedte te positioneren 

en dienen gelijkmatig te worden verdeeld.

Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control

EEI: A++

Vermogen Lengte (L) Code Prijs/€

18 W 919 mm 6611-2318 499,00

G7

24 W 1209 mm 6611-2324 549,00

30 W 1499 mm 6611-2330 599,00

36 W 1789 mm 6611-2336 649,00

42 W 2079 mm 6611-2342 699,00

48 W 2369 mm 6611-2348 749,00

54 W 2659 mm 6611-2354 799,00

60 W 2949 mm 6611-2360 849,00

WALL

WALL  GC  90 - 270  SPECIFICATIES
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Natuurlijk wil je bij de Shelf of Wall bijpassende 
verlichting in dezelfde finish en styling boven 
je bar, kookeiland of keukentafel. De Pendant 
(Gesture Control bediening) is met zijn strakke 
vormgeving een mooie toevoeging aan iedere 
keuken. 

Uitvoering:
• Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. 

Accenten in champagne-tint.

LEDdriver:
• Geïntegreerd

LEDverlichting:
• Onderzijde 2700~4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:
• Intensiteit van verlichting in verticale richting 

aan te passen middels handgebaren.
• In- en uitschakelen middels handgebaren.
• Schakelen tussen 2700~4000K en RGBW 

middel handgebaren.

Aanvullende informatie:
• Veiligheidsklasse II
• Voorzien van ca. 2m stroom- en staalkabel.
• Wordt geleverd met plafondkap en de daarbij 

horende bevestigingsartikelen.

Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control

EEI: A++

Vermogen Lengte (L) Code Prijs/€

18 W 919 mm 6611-1318 649,00

G7

24 W 1209 mm 6611-1324 699,00

30 W 1499 mm 6611-1330 749,00

36 W 1789 mm 6611-1336 799,00

42 W 2079 mm 6611-1342 849,00

48 W 2369 mm 6611-1348 899,00

54 W 2659 mm 6611-1354 949,00

60 W 2949 mm 6611-1360 999,00

PENDANT
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 Uw vertegenwoordiger:

UW SPECIALIST IN 
INTERIEUR- & MEUBELBESLAG
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