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1. Stûv
De haard Stûv 30-compact en de houtpelletkachel P-10 voor schone verwarming met
hout zijn elk beloond met een ecolabel. Ze zorgen bij de verbranding voor een zo
beperkt mogelijke uitstoot van fijne deeltjes en CO2.
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The 30-compact Stûv stove and the P-10 pellet stove, which have been awarded
ecological labels, produce clean heat from wood and minimise fine particle and CO2
combustion emissions.
www.stuv.com
2. Tekna: Blackbird
Deze lamp is ideaal als boomspot: je plaatst hem tussen de bomen en hij kan direct op
het lichtnet worden aangesloten (230V).
This ideal, discreet tree-mounted spotlight can be plugged directly into the mains
(230V).
www.tekna.be
3. Versant
De ronde of ovale vaas Arroka is uitgevoerd in Carraramarmer en biedt een nieuwe
interpretatie van natuursteen. Deze sobere, grafische stijl is het werk van designer
Guillaume Delvigne.
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The Carrara marble Arroka vase, in round or oval format, is a new interpretation of
the traditional stone-dressing codes. A sleek, graphic style by designer Guillaume
Delvigne.
www.versant-edition.com
4. Volta ceiling
Thierry Thenaers en Eddy Dankers beschilderden deze doeken, die terugverwijzen
naar de Vlaamse trompe-l’œiltechniek. Ze zijn brandwerend en kunnen dienen als
verlaagde plafonds, inclusief geluidsisolatie. Geschikt voor elk vertrek.
Thierry Thenaers and Eddy Dankers create paintings inherited from Flemish technique
and trompe-l’oeil. Fire-proof and fitted as false ceilings with sound insulation, they can
be installed in any space.
www.voltaceiling.com
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5. Abel Falisse
Dit nieuwe gamma kookgerei in drie metaalsoorten van Falk Culinair is speciaal bedoeld voor inductiekookplaten. Koper wordt gecombineerd met ferritisch roestvrij
staal. De satijnglanzende afvoering maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger.
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This new range of trimetal cooking utensils by Falk Culinair, especially designed for
induction hobs, combines copper with ferritic stainless steel. And its satin finishing
makes for easy maintenance…
www.abel-falisse.be
6. Hind Rabii & Michel Orban
De T-Cotta-lampen van Chiaramonte Marin Studio zijn verkrijgbaar als hanglampen
of wandlampen in ruw en geëmailleerd met de hand gevormd aardewerk. Een mooie
materiaalcombinatie!
Designed by Chiaramonte Marin Studio, T-Cotta lamps come in ceiling or wall-hung
versions, and are made of hand-modelled terracotta, partly left raw and partly enamelled. This dual effect is very pleasing to the eye.
www.hindrabii.net
7. Jori
De bank Longueville Landscape heeft wegklapbare armleuningen voor 2 extra zitjes.
Geschikt voor alle vertrekken. Luchtige voet van smeedijzer. Een creatie van Verhaert
New Products.
With swivelling armrests providing 2 extra seats, the Longueville Landscape sofa fits
any space. Lightweight cast iron base. Designer: Verhaert New Products.
www.jori.com
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