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CASALIS LANCEERT BONNET BRIGHT
CAMILLE DE VREDE & BASTJAN OTTEN (ACCU I ZUIDWAARTS) ONTWERPEN EERSTE LAMP VOOR CASALIS

KOM JE LICHT OPSTEKEN OP INTERIEUR 2012 (HAL 2 STAND 231)

Na tapijten, poefs, plaids & wandtextiel brengt Casalis nu ook een lamp op de markt. Met hun nieuwste Bonnet Bright             
– die zijn debuut maakt op Interieur 2012 – ‘realiseert de stoffenontwerper uit Kortrijk een nieuwe toepassing van textiel. 
Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met Camille de Vrede en Bastjan Otten, oprichters van het Nederlandse 
ontwerpbureau ACCU I ZUIDWAARTS. 

Wie wil vernieuwen, moet buiten de lijntjes durven kleuren. Voortdurend zoekt het designteam van Casalis de grenzen van hun stoffen 
op. Dat ze daarvoor soms letterlijk over de grens gaan, hoeft niet te verwonderen. Samenwerking met buitenlandse ontwerpers is 
schering en inslag bij de textielontwerper uit Kortrijk. Het levert steevast een nieuwe kijk op een vertrouwd basismateriaal op, en 
resulteert steeds in innovatieve ontwerpen. Zoals de Bonnet Bright, die tot stand kwam uit een samenwerking tussen Liset van der 
Scheer en ontwerpbureau ACCU I ZUIDWAARTS. 

BOL OF RECHT?

De gloednieuwe Bonnet Bright blinkt uit in veelzijdigheid. Met zijn 24 flexibele baleinen kan hij helemaal bol of helemaal recht 
staan, én alle mogelijke welvingen tussenin. Dit model plooit zich letterlijk in alle mogelijke bochten – net zolang tot hij perfect in 
het interieur past. Bovendien is de Bonnet Bright verkrijgbaar in een staande of hangende versie. Je kan er dus écht alle kanten 
mee uit.

ANDER KLEURTJE? DAAR PASSEN WE EEN MOUW AAN.

Steeds meer duiken breitechnieken op in de interieurcollecties van Casalis. Zo is elke balein van de Bonnet Bright overtrokken 
met een gebreid ‘mouwtje’ van 100% merinowol. Er zijn trouwens meer dan 50 kleurencombinaties mogelijk. Ben je een kleurtje 
beu of zijn de mouwtjes aan een onderhoudsbeurt toe? Klik de baleinen af, stop ze in de was of vervang de oude door een nieuw 
kleurtje, en klik ze weer aan. Bijzonder interessant voor creatieve interieurarchitecten.

Specificaties staande lamp

a totale hoogte (met lampenkap recht): 1860 mm
a totale hoogte (met lampenkap gebogen): 1680 mm
a hoogte lampenkap (bol): +/- 400 mm
a diameter lampenkap bol: +/- 520 mm
a hoogte lampenkap recht: +/- 580 mm
a diameter lampenkap recht: +/- 210 mm
a prijs op aanvraag

Specificaties hanglamp

a hoogte lampenkap (bol): +/- 400 mm
a diameter lampenkap bol: +/- 520 mm
a hoogte lampenkap recht: +/- 580 mm
a diameter lampenkap recht: +/- 210 mm
a prijs: vanaf 550 euro



OVER CAMILLE DE VREDE EN BASTJAN OTTEN

“Keuzes maken” is het motto van deze twee bevlogen industrieel ontwerpers uit Maastricht, want “het durven weglaten van 
onnodige functies en vormgeving schept ruimte voor detaillering”. Na hun ontwerpopleidingen aan de TUDelft en de Haagse 
Hogeschool hebben Camille en Bastjan zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van high-end kinderwagens; een combinatie van 
techniek, ergonomie en vormgeving. Sinds de start van hun eigen bedrijf in 2007 passen ze deze specifieke kennis en ervaring  
toe op producten voor interieur, kinderen, huisdieren en kamperen. “De diversiteit van onze markten voorkomt tunnelvisie en levert 
ons veel nieuwe, creatieve ideeën op”, aldus Camille. 

OVER CASALIS

Toen Francis Vercaemst in 2000 besloot om Casalis op te richten, was hij vastbesloten om het imago van tapijten flink op 
te poetsen. Met meer dan 10 jaar ervaring in de tapijtindustrie, was hij er namelijk van overtuigd dat het ook anders kon: 
vernieuwend, design en toch praktisch. Vandaag is Casalis gekend als producent van tapijten, poefs en plaids die ervan houdt alle 
mogelijkheden van interieurtextiel te exploreren, en vervolgens resoluut de grenzen verlegt. Vernieuwende ideeën vertalen naar 
praktische producten, zonder compromissen te sluiten wat betreft grondstoffen: dat is de kern van deze zaak. 

In 2005 breidde Casalis hun tapijtencollecties uit met een eerste reeks poefen. Om verdere expansie mogelijk te maken, werd in 
2008 een oude damastweverij in Kortrijk gerenoveerd tot een moderne en inspirerende infrastructuur met kantoren, magazijn en 
showroom. Vandaag verkoopt Casalis tapijten, poefs en plaids wereldwijd in meer dan 32 landen. 
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