| SLIMME MEBUELS |

DE SLIMSTEN VAN DE KLAS
Ook in het postcoronatijdperk blijven we uitkijken naar handige, slimme meubels die net dat tikkeltje meer
hebben: ze zijn verplaatsbaar van binnen naar buiten, verstelbaar in de hoogte, modulair, multifunctioneel
en liefst ook ecologisch en fair trade. Ideaal, overal in huis.
SAMENSTELLING KARIN DE RIDDER
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Een dagbed om op te snoozen, een scherm om je even af
te zonderen als je je wilt concentreren, een modulair
lichtsysteem,...: je leefruimte als zen- en werkplek in één.
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#1 Modulair Zitbank ‘Scale’, design byKATO, lage hoogte en diepe zittingen, verschillende elementen combineerbaar, prijs op aanvraag, Cane-line. #2 Eco-scherm
Kamerscherm op basis van bijenwas, met de hand gemaakt op maat van de ruimte, vanaf € 4.500, Ann Vincent. #3 Van duurzaam papier Lamp ‘Papierre’, design Gramme,
samengeperst papier van PAPER FACTOR en hout, h 120 cm, € 3.900, Mono Editions. #4 Box in a box Lage deurloze kast ‘Living Box’, design Vincent Van Duysen, de
binnen- en buitenkant zijn van contrasterende materialen, prijs op aanvraag, Molteni. #5 Eindeloos combineren met licht Lampen ‘Endless’, uit Sistemi, zelfklevende tape
die elektriciteit geleidt voor op muren en plafonds, voor diverse lichten en verlichtingsarmaturen, prijs op aanvraag, Davide Groppi. #6 3D-effect op je muur Behangpapier
uit de Marquetterie-collectie, composities, materialen en technieken met een trompe-l’oeil-effect, keuze uit 5 dessins in versch. kleurencombinaties, prijs op aanvraag, Arte.
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#7 Mooi én multifunctioneel Dagbed ‘Bon’, design Mats Broberg en Johan Ridderstråle, € 1950, Adea. #8 Voor meer privacy, kleur en textuur Kamerscherm ‘Borealis’,
design Roberto Lazzeroni, drie draaiende deuren met band van 2 lagen leer in versch. kleuren, verkrijgbaar in 2 hoogtes, prijs op aanvraag, Giorgetti. #9 Modulair Sofa ‘Le
Mura’, design Mario Bellini, heruitgave van het oorspronkelijke design uit 1972, prijs op aanvraag, Tacchini. #10 Laat je muren spreken en zorgt voor een goede akoestiek
Wandornament ‘Landscape’, design StudioPepe, versch. poolhoogtes en messing, vanaf € 1.900, JoV. #11 Verstelbaar in één beweging Organische relaxfauteuil ‘Cosy
Ghost’, design Murken + Hansen, met gïntegreerde armleuningen, verkrijgbaar in 3 maten, keuze uit 3 onderstellen, vanaf € 3.900, Jori. #12 Flexibel essenhout Fauteuil
‘Davidson’, essenhout, de poten en armleuning geven fysieke ondersteuning en maken deel uit van de stijl, vanaf € 1.498, Marie’s Corner.

