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Maestro DesiGN 
Lynes is het eerste gepatenteerde product onder het nieuwe 
Maestro Design label. Ontwikkeld vanuit een innovatie die 
bekroond werd met een Red Dot Design Award zetten we 
meteen de toon. We tillen wand- en plafondtoepassingen naar 
een hoger niveau door het integreren van onzichtbare verlichting. 
Een spel van licht en lijnen waarbij minimalisme centraal staat...

    Lode Espriet, Product Designer

“Architectural light  
in its purest form, 
a true story of  
less is more.”

Natural Oak



Project — ZENRUIMTE 
Beton vormt al een tijdje een vaste waarde in het 
interieur. Onze klant koos ervoor om in zijn privéruimte 
wand, plafond én lynes in hetzelfde betondecor te 
voorzien. Een originele combinatie die allesbehalve 
koud aanvoelt. In combinatie met planten en zachte 
stoffen werd een rustgevend geheel gecreëerd. Het 
minimalistische lichtspel zorgt voor de finishing touch. 

Raw Concrete





Project — Optiek Pieters
De Kortrijkse optiekzaak Pieters nam recent haar intrek in een nieuw 
pand. De zaakvoeders kozen, in samenwerking met interieurarchitecte 
Sofie Christiaens, voor een volle wand lynes in het decor Natural Oak. 
Sfeer en gezelligheid is hier erg belangrijk, maar wel in een modern en 
eigentijds concept. De basisprofielen worden afgewisseld met een aantal 
lichtprofielen in hetzelfde decor. De deur die leidt naar de privéruimte van 
de zaak werd volledig ingewerkt op een onzichtbare manier.



ONZICHTBAAR LICHT

Een decoratief concept met de 
mogelijkheid tot het integreren van een 
volledig onzichtbaar LED verlichtings-
systeem. Lynes combineert architecturale 
elementen en verlichting op een subtiele 
manier waarbij licht uit het niets lijkt te 
verschijnen. 

HEDENDAAGSE DECOREN

De natuurgetrouwe decoren werden 
geïnspireerd door 5 moods, ontwikkeld 
in samenwerking met een gekend trend-
bureau. Door de unieke textuur voelen 
de profielen bijzonder realistisch aan. 
Uitermate geschikt voor accentwanden.

AKOESTISCH EFFECT

Lynes heeft uitstekende akoestische 
eigenschappen. De vrije ruimtes tussen 
de profielen zorgen voor een goede 
geluidsabsorptie.

GEMAKKELIJKE (DE)MONTAGE

Lynes wordt gemakkelijk gemonteerd en 
gedemonteerd dankzij het inventieve klik-
systeem.

Lacquered White
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EINDPROFIEL
30 x 47 x 2700 mm

Profiel voor de afwerking van de 
zijkanten van uw Lynes wand.

BASISPROFIEL
30 x 40 x 2700 mm

Hoogwaardige MDF bekleed 
met een decoratieve folie.

LICHTPROFIEL
30 x 40 x 2700 mm

PMMA lichtprofiel bekleed met 
een decoratieve folie. Ook 
beschikbaar zonder folie voor 
functionele verlichting.
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ALU LED PROFIEL
13 x 25 x 2700 mm

Profiel om uw LED-strip op te 
bevestigen. 

BEVESTIGINGSCLIPS
30 x 20 x 230 mm

Montageclips om alle profielen te 
bevestigen.

ALU BEVESTIGINGSRAIL
5 x 15 x 2700 mm

Deze rail wordt als basis tegen 
uw wand bevestigd.

MDF AFWERKingsPROFIEL
30 x 120 x 2700 mm

Afwerking voor de kopse kanten 
van uw basisprofielen.

KANTENBAND
35 x 300 mm

Afwerking voor de kopse kanten 
van het MDF afwerkprofiel.

ALU AFWERKingsPROFIEL
26 x 50 x 2700 mm

Afwerking voor de kopse kanten 
van uw basisprofielen.
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Brown Marble

Castle Oak

Natural Oak

Pepper Oak

Rusted Steel

Nude Marble

Lacquered White

Creamy Ash

Raw Concrete

Rich Gold

Black Marble



WALL & CEILING 
SYSTEM WITH 
INTEGRATED 
ARCHITECTURAL 
LIGHTING

maestro design, part of 
maestro inspiring interiors

Nude Marble

lynes

MAESTRO inspiring interiors 

maestro_interiors 

maestro-DESIGN.comwww

3D files beschikbaar op de website
uw verdeler:


