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Work pleasure by drisag

Product description 

design by Studio Sander Mulder
Carat

This well thought out lamp design is made of 9 identical pieces of felt and a powder-
coated metal star. His presence takes any interior to a higher level. Available in 
different colors and two sizes, each with a black star and black electrification. This 
felt product also improves acoustics and is made from recycled PET bottles. Which 
means that he contributes to the circular economic strategy of drisag.

Metal colors

Felt colors

recycled PET

  

BZ - 10

BZ - 11BZ - 17

BZ - 19 BZ - 36 BZ - 03

BZ - 04BZ - 25

  

K40 - black RAL9005

K41 - white RAL9010

K58 - dark grey RAL7016

K51 - squirrel grey

K53 - grey blue

K52 - cement grey

K56 - black green

K50 - rusty brown

K54 - beige red

K55 - coral red

K57 - pale green
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BZ-03 dark grey BZ-12 dark beige BZ-35 camel

BZ-04 beige BZ-13 black BZ-36 grey

BZ-05 yellow BZ-17 dark green BZ-39 dark red-brown

BZ-07 white BZ-19 dark blue BZ-43 light green

BZ-08 red BZ-25 blue BZ-46  Orange

BZ-09 heather blue
BZ-31 dark green with 
beige speckle

BZ-47 heather light blue

BZ-10 heather dark green BZ-33 salmon pink BZ-48 heather dark red

BZ-11 light grey BZ-34 dark red-green
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Omschrijving: 
Akoestische lampbehuizing. 
 

Opbouw 
De lamp bestaat uit een gerecycleerde PET vilt plaat met dikte van 9mm en een densiteit 
van 1.9kg/m². Het gerecycleerde PET vilt is ook brandvertragend en gecertificeerd volgens 
de Bs1-0d0 norm.  
De behuizing wordt uit vilt gesneden en de onderdelen worden aan elkaar verbonden met 
behulp van PC-snapnagels. Alle vilten onderdelen zijn bevestigd aan een gezette stalen 
ster (zwart gelakt). De armaturen zijn beschikbaar in verschillende viltkleuren, hiervoor 
verwijzen wij naar onze kleurenkaart.   
De elektrische componenten zijn voor-geassembleerd en CE-gekeurd. Om het snoer niet 
te belasten wordt de lamp met behulp van twee staalkabels aan het plafond gemonteerd. 
Carat armaturen zijn compatibel met E27-bulbs met een maximaal wattage van 57W. De 
lampen zijn beschikbaar met als diameter 75 of 120 cm. 

Afmetingen: 
 

 


