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MATHEMAGIC
RHOMBI
by STUDIO OVERVELDE
Gebruikershandleiding
serienummer: L48PPZM0218

Gefeliciteerd met je MATHEMAGIC
RHOMBI origami-lamp van Studio Overvelde.
We hopen dat je de RHOMBI met veel plezier
zult gebruiken.
Belangrijk
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig
door voordat je de RHOMBI gaat gebruiken.
Bewaar de gebruikershandleiding om deze
indien nodig te kunnen raadplegen. Je kunt
de gebruikershandleiding ook online vinden
op mathemagic.studioovervelde.com/aan-deslag.
Ter info
De algemene voorwaarden zijn de vinden op
mathemagic.studioovervelde.com/algemenevoorwaarden.
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Waarschuwing
RHOMBI is niet bedoeld als
kinderspeelgoed, aangezien de bouwstenen
scherpe randen hebben.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter
terwijl het op netspanning is aangesloten.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze
worden vervangen.
Om warmteontwikkeling te voorkomen,
raden we je ten zeerste aan om LED-lampen
te gebruiken in de RHOMBI. Daarmee draag je
bovendien bij aan een schoner milieu.
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Recyclen
Studio Overvelde probeert zo duurzaam
mogelijk te werken, maar onze materialen
moeten vooral ook veilig zijn. Wij gebruiken
daarom CE-goedgekeurde materialen. In de
RHOMBI hebben we milieuvriendelijke
alternatieven gebruikt zoals een
verlichtingssnoer vervaardigd uit linnen en
katoen. Ter bescherming van het milieu kun je
de LED-lamp, het verlichtingssnoer inclusief
de !tting kosteloos inleveren bij een
inzamelpunt bij jou in de buurt. Kijk op
www.wecycle.nl/zoeker. Draag je ook een
steentje bij?

2

RHOMBI herkomst
RHOMBI is een con!gureerbare origami-lamp
die zowel als staande lamp als hanglamp kan
worden geïnstalleerd. RHOMBI is gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek dat is verricht
door natuurkundige dr. ir. Bas Overvelde en in
het jaar 2017 werd gepubliceerd in het
tijdschrift Nature. RHOMBI is geïnspireerd op
de structurele diversiteit en vouwbaarheid
van prismatische geometrieën die kunnen
worden gebouwd met behulp van origamitechnieken. RHOMBI is in de kern een
zogenoemde rombische dodecaëder,
een Catalan-lichaam. Catalan-lichamen
werden voor het eerst beschreven door de
Belgische wiskundige Eugène Charles Catalan
in 1865 in het werk Mémoire sur la Théorie
des Polyèdres.

Speci!caties
Productsoort
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RHOMBI pakketinhoud
• 48x bouwstenen
• 1x verlichtingshouder
• 1x verlichtingssnoer, EU-stekker en E14!tting.
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Functionaliteit
Je RHOMBI kun je als hanglamp en staande
lamp in verschillende standen zetten. In de
instructies 14, 15, 22 en 23 vind je een aantal
voorbeelden. Misschien heb je zelf nog een
verrassende stand gevonden die je leuk vindt?
Deel je wiskunsten via Twitter of Instagram
o.v.v. #mathemagic @StudioOvervelde en
maak kans op gratis 24 MATHEMAGIC
bouwstenen!

Contact

Con!gureerbare hang- en/
Juliana van Stolberglaan 229
of staande lamp
2595 CE Den Haag
Functie
Sfeerverlichting
Nederland
Serienummer
L48PPZM0218
Afmetingen
Max. 54x54x54 cm
studio@overvelde.com
Gewicht
500 gr
+31 (0) 657548138
Afwerking
Zand/mat
Bouwstenen
Polypropyleen (PP)
mathemagic.studioovervelde.com
Lampenhouder
Polyoxymethyleen (POM)
Electriciteitssnoer Strijkijzersnoer (200cm)
@StudioOvervelde
https://github.com/konsav/social-icons
met EU-stekker
studioovervelde
Incl. schakelaar
Nee
https://github.com/konsav/social-icons
E14-!tting
Lamp!tting
# KvK: 55706657
6W
Max. wattage
BTW: NL 148828814B01
Geschikt voor LED Ja, bij uitstek
Nee, i.v.m
Geschikt voor
https://github.com/konsav/social-icons
warmteontwikkeling wordt
gloeilamp
dit ten zeerste afgeraden
https://github.com/konsav/social-icons
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Maak de 6 onderdelen aan elkaar
aan op basis van een denkbeeldige
rombische dodecaëder.
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11

14

15

Voeg telkens een
extra onderdeel
toe aan het geheel.

Herhaal deze
stappen 6x.
Let op! Monteer de
bouwstenen niet in
spiegelbeeld.

12

Monteer de lamphouder aan de
!tting door de twee ringen
(weergegeven in geel) te monteren
zoals aangegeven in de tekening.
Klem dan de 4 connectoren om de
bouwstenen.
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Vouw de lamp in de stand die je
het leukst vindt en zet hem vast
met de clipjes op de
bouwstenen.

Zo zijn er
verschillende
stalampen te
maken.

En hanglampen!
Wel zo handig.

Of maak nog een andere lamp met
dezelfde bouwstenen!
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Maak 6x
(zie stap 8)

Maak de 6 onderdelen aan elkaar
aan op basis van een denkbeeldige
kuboctaëder.
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18

19

22

23

Voeg telkens een
extra onderdeel
toe aan het geheel.

Maak 8x
Let op! Monteer de
bouwstenen niet in
spiegelbeeld.
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Monteer de lamphouder aan de
!tting door de twee ringen
(weergegeven in geel) te monteren
zoals aangegeven in de tekening.
Klem dan de 4 connectoren om de
bouwstenen.
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Vouw de lamp in de stand die je
het leukst vindt en zet hem vast
met de clipjes op de
bouwstenen.

Zo maak je een stalamp.

En hanglampen!
Wel zo handig.

