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1. Swingend licht van buiten wit of gekleurd, van binnen koper: de Lloop-lamp van Nathan Wierink en Tineke Beunders. De textielkabel

6. Tweede huid in hun collectie Table Skin borduren Roos Kalff en Jennifer de Jonge voort op oude meesters. Deze kleden van

(6 meter lang) kun je inkorten. Diverse formaten, prijs vanaf B 369. www.vij5.nl 2. Tafeltrots Bijna te mooi om als onderbord te gebrui-

siliconen en elastisch textiel zijn gebaseerd op antiek damast en passen als een tweede huid. 115 bij 115 cm, B XX. www.studiokalff.

ken, dit ontwerp van de meesterschilders van Royal Delft, genaamd Peacock Symphony. Adviesprijs B 49,50. Onder meer te koop bij

com 7. ‘Deer’-vriendelijk ‘Oh Deer’ heet dit decoratieve hert van Russisch berkenhout in Bronze Metallic. Ook andere wilde dieren

Leewin’s Serviezenhuis in Utrecht, www.leewin.nl, zie ook www.royaldelft.com 3. Rondje barok Zo’n pauwenbord past perfect op deze

verkrijgbaar. Hoogte van 80 tot 110 cm. Dit exemplaar van 100 cm B 94,95. www.fabrykdesign.nl 8. Om op te eten Claudy Jongstra

strakke en toch frivole eetkamertafel, de Baroque. Diameter 140 cm, hoogte 78 cm, ook leverbaar in andere afmetingen. Deze versie

ontwierp deze borden voor het Reglaze-servies van Cor Unum, een keramisch productiehuis dat nieuw talent stimuleert de grenzen

B 2717,00 www.keijserenco.nl 4. Welgevormd Met deze Mandarin uit de Metropole-collectie schuif je zo aan aan de feestdis, breed 56

van het ambacht op te zoeken. Plate 23 uit de collectie CLAY is verkrijgbaar in meerdere kleuren en kost B 32,10. www.corunum-

cm, diep 65 cm, zithoogte 48 cm, met brede of smalle rug. Dit model met glanzende stoffering vanaf B 781. www.baanmeubelen.nl

ceramics.nl 9. Vloerbloem Muurbloem Designstudio tekent voor dit ‘verhalende’ vloerkleed Dashiki. 100 procent polyamide, volledig

5. Kaarsplankje Een hanglamp of een plateau voor kaarsen? Niet voor niets heet dit sfeervolle en functionele ontwerp Candlefusion, en

gerecycled, 200 bij 250 cmB 834, te koop bij The Power of Beauty, Utrecht www.thepowerofbeauty.nl 10. Beestenboel Studio Job

dan zijn de ‘kaarsen’ ook nog uitgevoerd in LED-licht. 180 cm breed, 25 cm hoog B 3658, 125 bij 25 cm B 3064 www.stoutverlichting.nl

ontwierp tafelkleed Pantheon voor het Textielmuseum. 294 bij 162 cm, prijs B 150. by.textielmuseum.nl/nl/studio-job-pantheon.
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