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1. Statige kast - Dat deze strenge opbergkast uit Staphorst komt, zou je misschien wel kunnen raden. Maar met de naam Liverpool 

kiest BKS Meubelen toch voor een robuuste Engelse look & feel. 200 x 58 x 40 cm, B 1283 www.bks-holland.com 2. Ruimtevaas - 

Lotte Douwes ontwierp een decoratieve vaas die je aan het plafond kunt hangen: gegarandeerd een mooi ruimtelijk effect! Hoogte 

22 cm x 12 cm ø, Spatial Vase, wit B 289,95,  ‘off-white’ en ‘gradient’ B 314 www.shop-lottedouwes.nl 3. Stil vogeltje - Een Metalbird 

kun je gemakkelijk bevestigen, en ze zwijgen zeer welluidend, B 39,95 www.metalbird.nl 4. Kunstige kussens - De kussens van 

Mariska Meijers zijn ontsproten aan motieven uit verschillende perioden uit de kunstgeschiedenis en fleuren iedere bank op,  

Tulipa Brown Linen Square B 129-199, Tulipa Green Silk Rectangular B 129-199 www.mariskameijers.com 5. Bloemen aan de 

muur - Riverside Muurbloem ontwerpt diffuse decoratieve objecten, van behang en vitrage tot vloerkleden en verlichtings objecten 

met als motto ‘The Power of Beauty’. Riverside Curtain B 306, muurdecoratie Riverside Marginal Plants, prijs op aanvraag   

www.muurbloem.com 6. Huisgemaakt - Je eigen vloer mixen (en matchen)? Dat kan met Desso&Ex, een uniek ‘vloerconcept’ 

waarmee je vier kleurgroepen kunt mengen met geweven dessins, ‘beton look’ en hip patchwork. Als vloerkleed of als vloer-

bedekking, B 47 per m² tapijt www.desso.nl 7. Hangende minituin - Carolijn Slottje bedacht iets verfrissends: AIRPLANTING. 

Midden- en Zuid-Amerikaanse planten die het zonder aarde kunnen stellen komen tot volle bloei in dit verfijnde metalen draad-

object. Fair trade, bovendien. Brass/green mix 3 stuks, ø 15, 20, 26 cm B 119,95, small brass ø 15cm B 34,95  www.carolijnslottje.nl  

8. Duurzaam zitmeubel - Christien Meinderstma won de Dutch Design Award 2016 voor deze stoel van vlasvezel, vrijwel afvalvrij 

geproduceerd. Aangekocht door Vitra. 48 (b) x 53 (d) x 88 (h) cm, B 490 www.labelbreed.nl 9. Sfeerobject - Fernande Parmentier 

maakt in een glaskunstatelier in Amsterdam objecten op aanvraag en sprookjesachtige verlichting, zoals deze uit de de serie GATO, 

in lentegroen, groen-paars, blauw of geel, met LED-licht en aluminium drager, 46 cm hoog x 17cm ø B 695 www.gatolights.com 

10. Betaalbaar marmer - Piet-Hein Eek maakte niet de kast, wel het behang met trendy marmermotief, sloopbestendig, onder de 

naam MATERIALS WALLPAPER. We hebben niet allemaal marmeren muren, nietwaar. 10 m x 48,7 cm , B 199 www.nlxl.nl 
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