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1. Zwierige zwerm Alsof er een vlucht spreeuwen door je - hopelijk ruim bemeten - huiskamer vliegt. De ‘Swarm Chandelier’ van

5. Pittige tante Pront, vrouwelijk en karaktervol, zo komt dit model uit de collectie Jane over. Het ontwerp van dit kekke eetkamerstoeltje

glaskunstenaar Bibi Smit zal een van de triomfantelijke hoogtepunten zijn van haar voorjaarsexpositie ‘Glass is in the Air’ van 17 t/m 22

is van Ruud-Jan Kokke voor Spoinq, een interieurfirma die houdt van functioneel en toch verrassend design. Het T-profiel is op ambach

april in Palazzo Turati in Milaan. Je hebt dit unicum in huis voor B 10.600. Ook op maat verkrijgbaar. www.bibismit.nl 2. Flexkast

telijke wijze gelast. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Prijs zonder armleuning B 370, met armleuning B 430. www.spoinq.nl

Minimalistisch, dat zijn de coole modulaire ‘kabinetten’ van Studio HENK die je op allerlei manieren in elkaar kunt zetten. De functiona

6. Vlinderlicht Het onderstel van deze dartele ‘Butterfly Table’van Studio HENK doet denken aan de vleugels van een vlinder. Het

listische uitstraling van gepolijst eiken en fragiel staal vormt een mooi decor voor je dierbaarste snuisterijen. Dit Modular Cabinet MC-6L

tafelblad is van gewaxt eikenhout van premium kwaliteit, de poten van elegant kokerstaal. Kies op de site voor je eigen maten en

meet 227 (h) x 200 (b) x 34,5 (d) cm, prijs afhankelijk van samenstelling. www.studio-henk.nl 3. Vloeiende vaas Ook van Bibi Smit, deze

uitvoeringen. Prijs van dit model vanaf B 1325. www.studio-henk.nl 7 Schitterend Deze originele ‘Droplets’ hebben een nostalgische

geblazen vaas, getiteld ‘Fluid Form’. Uniek en dus helemaal een pronkstuk in ieder interieur, B 1200. www.bibismit.nl 4. See me, feel me

en toch eigentijdse uitstraling en blazen het begrip recycling nieuw leven in. Ze zijn kunstig samengesteld uit vintage glaswerk door

Dit tapijt met zijn prachtige reliëf is heerlijk zacht en geschikt voor romantische en temperamentvolle zielen. Handgeknoopt van wol en

Studio Kalff. Allemaal unica, ook verkrijgbaar in keramiek en glas. Wat let je om je hele plafond te behangen met je eigen lichtgevende

tencel, met een warme, gemarmerde look. Echt vakwerk dus. Verkrijgbaar in iedere maat. Prijs B 499 per m2. www.thewoolstudio.nl

stalactieten? Dit model is 40 cm hoog en kost B 450. Verkrijgbaar bij Studio Kalff en The Frozen Fountain. www.studiokalff.com
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