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TITEL PRODUCT

Sundial Chandelier
FUNCTIE

Verlichtingsobject
MAT ERIAL EN

Geanodiseerd
aluminium, leds
TECHNIEKEN

CNC-frezen,
handmatig draaiwerk,
manuele assemblage
en oppervlaktebehandeling
AFMETINGEN

max. Ø 45 cm
H 145 cm
PRODUCT NAME

Sundial Chandelier
FUNCTION

Lighting object
MAT ERIAL S

Anodised
aluminium, LEDs
TECHNIQUES

CNC milling, manual
lathing, manual
assembly and surface
treatment
DIMENSIONS

max. Ø 45 cm
H 145 cm

Het ontwerpen van een meubel is voor Maarten De Ceulaer
een expressiemiddel. Hij vertelt een verhaal, zijn concept. De impact
van het meubel op zijn omgeving en de gebruiker is voor hem even
belangrijk als de functionaliteit. Hij is steeds op zoek naar nieuwe
materialen en technieken.
Het concept voor dit verlichtingsobject is gebaseerd op
zonnewijzers. Schaduw is even belangrijk als het licht zelf. Op een
verticale pijp worden lichtjes onregelmatige schijven gemonteerd. Aan
de bovenzijde van elke schijf wordt in een uitsnijding in het metaal een
sterke ledlamp verwerkt. Het licht reflecteert op de schijf erboven.
Omdat de lampen op verschillende plaatsen bevestigd zijn, werpen ze
schaduwen in verschillende richtingen. De onverlichte randen van de
schijf zorgen voor een donker ritmisch element. Door de afmetingen
van de schijven en de afstanden onderling te wijzigen wordt steeds
een ander resultaat bekomen.
Al lijkt het op het eerste gezicht een vrij eenvoudig product,
toch zijn er heel wat hoogtechnologische technieken gebruikt. De
schijven worden gemaakt in geanodiseerd aluminium dat verschillende
afwerkingen zoals borstelen of zandstralen binnen één object toelaat.
Hier resulteert dat in een graduele kleurnuance van schijf tot schijf.
Maarten had nog nooit eerder met metaal gewerkt. Zijn
zoektocht naar een producent bracht Maarten bij Alton, het
designlabel van Wuyts Aluminium. Van een kleine kmo groeide
Wuyts uit tot een specialist in aluminium-, staal- en glasbewerking,
vooral bekend als producent van ramen, deuren, straatmeubilair en
gevelbekleding.
Onder de naam Alton bundelen zij de interieur- en meubelprojecten die in kleine serie geproduceerd worden, dit zowel voor
de B2B-markt als voor kunstenaars en designers. De grote sterkte
van Alton zit hem in de technische kennis en materiaaltoepassingen. Zij ontwikkelen mee het product, zelfs al gebeurt de productie
achteraf in het buitenland. Omdat daar niet steeds dezelfde kwaliteit
gegarandeerd wordt, wordt steeds meer geïnvesteerd in automatisatie
en een uitgebreid machinepark om te kunnen blijven wedijveren met
de internationale concurrentie.
Maarten De Ceulaer werkt al langer samen met de Milanese
galerie Nilufar. Zij zullen ook deze lampen commercialiseren.
Christian Oosterlinck

To Maarten De Ceulaer, designing a piece of
furniture is a means of expression. He tells a story,
his concept. The impact of a piece of furniture on its
surroundings and its user is to him as important as its
functionality. He is always looking for new materials
and new techniques.
The concept for this lighting object is based
on sundials. Shadow becomes as important as light
itself. Slightly irregular discs are mounted onto
a vertical tube. Each disc has a strong LED lamp
worked into a cut-out on the upper side of its metal
body. The light from this lamp is projected onto the
disc above. Because they are placed in different
spots, the lamps cast shadows in different directions.
The unlit sides of the disc create a dark, rhythmical
effect. The size of the discs can be changed, as well
as the distance between them, making it possible to
obtain ever changing results.
Although at first sight this product seems fairly
simple, it incorporates quite a few high-tech techniques. The discs are made of anodised aluminium,
which allows the application of different finishes
—such as brushing or sandblasting—to a single object.
Here this results in a shade of color that gradually
changes from disc to disc.
Maarten had never worked with metal before.
While looking for a manufacturer, he encountered
Alton, Wuyts Aluminium’s design label. Starting out
as an SME, Wuyts has since grown into a company
specialised in aluminium, steel and glass, known
especially for manufacturing windows, doors, street
furniture, and façade cladding.
Wuyts’ Alton label groups together its smallscale interior and furniture projects destined for
the B2B marketplace and for artists and designers.
Alton’s strong point is its technical know-how and
material applications. It participates in the design
of its products, even if production later takes place
abroad. As top quality cannot always be guaranteed
there, Alton is increasingly investing in automation
and machinery in order to still compete successfully
internationally.
Maarten De Ceulaer has long collaborated with
the Milanese gallery Nilufar, who will also commercialise these lamps.
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TITEL PRODUCT

Tectonics Series
FUNCTIE

Salontafelset
MAT ERIAL EN

Marmer, messing
TECHNIEKEN

CNC-frezen,
handmatig draaiwerk,
manuele assemblage,
polijsten
AFMETINGEN

Ø 75 cm x H 25,5/
35,5/45,5 cm
PRODUCT NAME

Tectonics Series
FUNCTION

Coffee table set
MAT ERIAL S

Marble, brass
TECHNIQUES

CNC milling, manual
lathe work, manual
assembly, polishing
DIMENSIONS

Ø 75 cm x H 25.5/
35.5/45.5 cm

Voor zijn Tectonics Series haalde Maarten De Ceulaer inspiratie
uit de tektonische platen die — meestal zonder dat we het beseffen —
voortdurend in beweging zijn. Net zoals die platen kunnen deze drie
tafeltjes ten opzichte van elkaar bewegen en zelfs los van elkaar
functioneren. Een even eenvoudige als ingenieuze constructie met
holle pootjes van messing maakt dit mogelijk.
Vanuit datzelfde concept was de keuze voor het natuurlijke en
bijzonder rijke materiaal marmer snel gemaakt. Daarom trok Maarten
De Ceulaer naar Van Den Weghe, een gerenommeerd Belgisch bedrijf
en een absolute specialist in die materie. Niet alleen beschikt het
Oost-Vlaamse bedrijf over de nodige technische kennis, maar ook
hun stock met marmersoorten van over de hele wereld is ronduit
indrukwekkend.
Uit die voorraad, die zo’n 350 soorten omvat, koos De Ceulaer
een veertigtal bijzondere stukken uit. Want niet alleen de soort, maar
ook de kleuren en de adering van een specifiek stukje marmer geven
het een extra waarde. Op basis van die selectie stelde De Ceulaer
samen met fotografe Teri Romkey een catalogus samen die voorlopig
een veertigtal, voor marmer onverwachte kleurencombinaties omvat.
Aangezien Van Den Weghe constant nieuwe platen binnenkrijgt,
is het aantal combinaties eindeloos. Zo is er bijvoorbeeld deze versie,
waarbij Verde Rajastan uit India, Pocahodas uit Griekenland en Port
Laurent uit Italië worden gecombineerd. Bovendien krijgen klanten van
de Milanese galerij Nilufar, voor wie De Ceulaer dit project ontwierp,
de keuze tussen alle soorten. Aangezien elke compositie anders is, én
elk stuk marmer uniek, wordt elk ontwerp genummerd en gesigneerd.
Technisch gezien was het geen sinecure om de steen te
combineren met het messing, en om ervoor te zorgen dat de
uitsparingen perfect waren gepositioneerd zodat alles kon draaien
en over elkaar kon schuiven. Daarnaast is het marmer voorzien van
een verstevigende onderlaag van glasvezel en polyester, waardoor het
mogelijk is om met marmer van slechts twee centimeter dik te werken.
Zonder die laag zou het marmer breken. Het polijsten, afwerken en
assembleren gebeuren met de hand.
Elien Haentjens

For the Tectonics Series, Maarten De Ceulaer was
inspired by the tectonic plates that move continuously—without anyone noticing. Just like the tectonic
plates, these three tables can move relative to each
other and even function separately of each other.
This is possible thanks to a very simple, yet ingenious
construction using hollow brass legs.
Based on this concept, the choice for the natural
and exceptionally rich marble material was obvious.
That is why Maarten De Ceulaer approached Van Den
Weghe, a well-known Belgian company and the specialist in this material. Not only does the East Flemish
company have the necessary technical knowledge, it
also stocks an absolutely impressive range of marble
types from all over the world.
From that stock, which contains approximately
350 types of marble, De Ceulaer chose forty special
pieces, because not just the type, but also the
colours and veins of a specific piece add value to
the marble. Based on that selection, De Ceulaer
created a catalogue together with photographer Teri
Romkey that for now contains forty marble pieces in
surprising colour combinations.
The number of combinations is endless as Van
Den Weghe continuously receives new plates. For
instance, there is the version that combines Verde
Rajastan from India, Pocahodas from Greece and
Port Laurent from Italy. In addition, customers of
the Nilufar Gallery in Milan, for whom De Ceulaer
designed the project, have a choice of all the marble
types. Since every composition is different, and every
piece of marble is unique, each design is numbered
and signed.
Technically, it was no easy task to combine
stone with brass and to ensure that the recesses
were perfectly positioned so that all the pieces
could turn and slide over each other. In addition, the
marble has a reinforced base made from fibreglass
and polyester, which allows De Ceulaer to work with
marble that is only two centimetres thick. Without
the reinforced layer, the marble would break.
Polishing, finishing, and assembly are also done by
hand.
Elien Haentjens
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