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OVER COOLLAMP.NL 
 
NET EVEN ANDERS… 

coollamp.nl is gespecialiseerd in het online aanbieden van 'net even anders' lampen. 
Met andere woorden bij ons treft u geen 'dertien in een dozijn' lamp aan maar 
lampen die zich onderscheiden door de combinatie van een inspirerende 
vormgeving, zorgvuldige afwerking en een opvallende materiaalkeuze. 
 
MADE IN HOLLAND…  

Bijzonder is dat het assortiment hoofdzakelijk bestaat uit handgemaakte design lampen 
van Nederlandse bodem. Ook onze selectie lampenkappen zijn handgemaakt en vinden 
hun oorsprong in een Nederlands atelier. 
 
UNIEKE UITSTRALING… 

De lampen van het label Plus31 Dutch Lamp Design zijn bepalend voor het assortiment van 
coollamp.nl. En niet zonder reden. De vormgeving van Plus31 lampen laat zich het beste 
omschrijven als strak, minimalistisch en een tikje stoer. De kwalitatief prachtige 
afwerking met oog voor detail in combinatie met verrassende materialen 
zoals iepen, bamboe en staal realiseren een unieke reeks lampen. 
 
Het gebruik van prachtig getekend iepenhout is hiervan een goed voorbeeld. De tekening 
van het hout en schitterende kleurnuances zijn werkelijk oogstrelend en geven elke lamp 
een volledig unieke en exclusieve uitstraling. Maar ook de minimalistische strakke grafiet 
zwarte look van de stalen lampen spreken tot de verbeelding. Deze lampen laten zich 
moeiteloos combineren met verschillende interieurstijlen. De industriële uitstraling 
sluit naadloos aan bij onder andere leer, glas of (bak)steen.  
 
 
 
 
  



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

Tafellamp Axel uitgevoerd in (van links naar rechts) bamboe, iepen en eiken 

Tafellampen Hollum, Hattem en Nisse in bamboe met lampenlamp ‘Ocean’ 



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

Tafellamp Axel en wandlamp Ruinen uitgevoerd in iepen (l) en bamboe (r) 



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

Wandlamp Borne uitgevoerd in massief iepen met houders voor smartphone 



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

Hanglamp Orvelte in massief eiken met grafiet zwarte ophangbeugels 



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

‘Steel Match’, tafellamp Boorne en wandlamp Vlist 



ASSORTIMENT…IMPRESSIE 
 

Hanglamp Eem in grafiet zwart staal 



THE MAKING OF… 
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ PLUS31 DUTCH LAMP DESIGN 

Klein serieproductie… 

De Orvelte iepen in de maak… 

Delen van tafellamp Axel… 

Lasergravering van het Plus31 logo 

Passen ‘deksel’ van de Orvelte 



THE MAKING OF… 
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ PLUS31 DUTCH LAMP DESIGN 

Puur staal…. Passen van de Eem ophangbeugel…. 

Laswerk aan wandlamp Gaasp…. 

Wandlamp Dinkel in wording… 

Laswerk wandlamp Vlist is gereed…. 



THE MAKING OF… 
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BIJ PLUS31 DUTCH LAMP DESIGN 

Controle van diverse modellen… Werkvoorraad… 

De Axel wordt  bedraad… Testen van lichtbronnen… 

Aansluitingen van de Orvelte… 
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