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Modudorm

In opdractht van Velda, werd er een pakket 
ontworpen van modulaire onderdelen 
dat in iedere lege studentenkamer wordt 
geleverd.
De student kan naar zijn eigen voorkeur en 
aangepast op de vorm van de lege kamer 
met dit pakket zijn kamer voorzien van een 
bed, een bureau en meer.
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Detail

Doorheen de onderdelen loopt een 
electrisch circuit dat geactiveerd wordt 
zodra de onderdelen vebonden worden via 
electromagneten.

Dankzij dit elektronisch circuit kan er overal 
elektriciteit geleverd worden en zo voldoen 
aan de noden van de gebruiker. 

Men kan extra modulles zoals licht, 
stroom, ... etc verkrijgen. Zo is deze 
aanpasbaar naar iedere consument en 
omgeving. 

In samenwerking met 
Cami Laureyssens
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Sakana

De Sakana is een handige tas in het 
fietskader, met als doelde last op je rug te 
verminderen. 
Hiermee richten we voornamelijk op 
koeriers van delivery by bike services.
De Sakana wordt volledig vervaardigd uit 
gerecycleerde  spanbanden en helpt zo 
mee aan een duurzamere economie.

In samenwerking met
Nante de Boeck en Sander Ceuppens
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Spanbanden

Wanneer we kijken naar de industriële 
afvalstroom, merken we dat het meeste 
al hergebruikt of gerecycleerd wordt. Uit 
verder onderzoek blijkt dat er veel
materialen vroegtijdig afgedankt worden, 
onder andere de spanbanden. Ze worden 
bij vele industriële bedrijven gebruikt en bij 
de minste beschadiging
vernielt vanwege veiligheidsredenen. 
Hierdoorhebben ze een korte levensduur, 
ondanks  hun 
hoogwaardige kwaliteit.

Deze moesten gereinigd worden voor 
gebruik. Dit aspect kon de ecologische 
ideologie afbreken. Hier is op zoek gegaan 
naar een ecologische vriednelijk middel.
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Ergonomic handtool

Het doel van dit ontwerpproces is een 
re-design te maken van een bestaand 
handgereedschap, in dit geval een 
garde.
Het re-design dient ergonomisch beter te 
functioneren dan zijn voorganger.

Naarmate de wereled van de 
elektrische gardes al zo vezadigd is en een 
handmatige garde niet veel 
mogelijkheden bied, werd er gekozen voor 
een mechanische garde.

Er werd onderzoek gedaan naar 
krachtoverbrenging en materiaal. 
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Proces

Na een reeks testen met verschillende handvaten 
en mogelijkheden van krachtoverbrengingen, werd 
dit de gekozen vorm. Er werd gekozen voor een trek 
kracht. Deze was volgense de 
ondervraagde personen het meest comfortabel.

Voor het moodboard werd gezocht naar inspiratie die 
genderneutraal, modern en strak oogt.

Moodboard



24 25

Het ontwerp bevat één drukknop. Zolang 
deze knop ingehouden wordt kan de po-
sitie van het handvat in de ring aangapst 
worden.

De vormgeving is genderneutraal.
De beugel gecoat in anti-slib materiaal 
zorgt voor stabilisatie in eender welke pot 
of kom. 
De handvaten hebben ergonomische 
afmetingen en volgen de vorm van de 
hand.
En de drukknop is hol om het ontwerp
leesbaar te maken

Dit project werd gerealiseerd in teamver-
band met Cami Laureyssens
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Stoel

Het idee van deze stoel was om heel het 
proces zelf mee te maken. 
Van ontwerp op papier tot de ambachtelijke 
uitvoering.

In dit werk laat ik mijn passie voor handwerk 
zien en dit in relatie met mijn liefde voor 
het materiaal.
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Detail

De stoel heeft een dynamische vormgeving.  
Het object lijkt voorover te buigen en de 
neiging te hebben om te vallen als men er 
op gaat zitten. 

De rugleuning staat in relatie met de 
achterpoten. De achterpoten reflecteren 
dan op de voorpoten om zo een balans in 
het beeld te krijgen.

De stoel is geconstrueerd met pen-gat 
verbindingen. Dit wil zeggen dat er geen 
schroeven of nagels  gebruikt zijn. 
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Publieke broodoven

Bij dit project ontwierpen we in 
teamverband een broodoven voor een 
openbare ruimte. Deze oven kan door 
iedereen gebruikt worden en zodanig 
contact creëren tussen buurtbewoners. 
Brood is een belangerijke factor in bijna 
alle culturen. Met deze oven willen we de 
passie en kennis over brood en deeg delen 
tussen verschillende culturen.
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Renders
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Varia
Dit werk geeft een kritische blik op de kleinen falen van het alledaagse leven. Deze ontwerpen 

geven een ludieke oplossing voor de ergenissen of problemen. De ‘oplossingen’ komen samen in 
de vorm van een groot kinderboek 

Ontwerp schetsen inhalator

Ontwerp schetsen föhn
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Kamiel Ceyssens

Product Designer
05 / 03 / 1996
Houthalen
België

Contact

Kamiel Ceyssens
Veldstraat 12
3530 Houthalen

0472 / 04 04 00
kamiel1ceyssens@hotmail.com

Diploma:

Provinciale Kunsthumaniora Hasselt 
(PIKOH)
 2010 - 2015 - architecturale vormgeving
Luca School of Arts Genk 
 2015 - 2018 - Ba Productdesign

Skills

Photoshop
Illustrator
Indesign
Premier Pro
Solidworks
Keyshot
Vectorworks
Prototyping

Curriculum Vitae

Talen

Nederlands moedertaal
Engels gevorderd
Frans basis

Jobs

Afvalrecyclage Bongearts
Boels Rental

Attest

Hoofdanimator 

Prestaties

Overall winner UX for real 2018
Finalist Vlajo Innovatiekamp ‘duurzaam
bouwen’ ism. OVAM
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