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LINDdna. We design, create, 
produce in Denmark.

LINDdna heeft een heel eigen 
design-taal. Alle items zijn 
gebaseerd op duurzaamheid. In 
vormgeving en in productie. De 
toepassing van gerecycled leder 
staat daarbij centraal. In diverse 
afwerkingen en kwaliteiten. In de 
mooiste tinten voor in huis en op 
tafel. 

Nieuw in de collectie is LINDdna 
stoneware in 3 matte kleuren en 
een mooi gamma aan klein 
meubelen.


 www.linddna.com





Riedel. The wine glass company. 
Het Oostenrijkse familiebedrijf 
Riedel (sinds 1756) is beroemd 
vanwege haar wijnglazen. Bij 
Riedel gelooft men dat het glas 
zeer belangrijk is om een wijn 
optimaal tot zijn recht te laten 
komen. Deze mening wordt door 
vele wijnmakers en journalisten 
gedeeld. Alle glazen die Riedel 
maakt zijn ontwikkeld voor 
specifieke wijnen gemaakt van 
de bekendste druivenrassen. Elk 
glas is zo ontwikkeld dat het een 
bepaald druivenras optimaal laat 
presteren. De glazen zijn dan 
ook niet op de tekentafel 
ontworpen maar naar aanleiding 
van uitgebreide proefsessies. De 
inhoud bepaalt de vorm.

 www.riedel.com





In 1607 richt de  Zweedse 
Koning Karl IX Skultuna op in het 
kleine stadje Skultuna niet ver 
van Stockholm. Skultuna heeft 
ruim 400 jaar ervaring met het 
ontwerpen en produceren van 
objecten en sierraden in hoge en 
gedetailleerde kwaliteit. Objecten 
uit hoogwaardige metalen, leder 
en glas.

 www.skultuna.com





OH Mirror!

Wij zijn Sthål – Susanna & 
Helena. Creatieve zielen met een 
achtergrond in illustratie, styling, 
design en kookboekcreatie, 
verenigd in een liefde voor lekker 
eten, goede vrienden en het 
vinden van schoonheid. Met 
roots in Zweden.

in 2012 presenteerden we onze 
eerste keramische collectie 
Arabesque, Oven/magnetron 
bestendig. Vaatwasbestendig.

In bijzondere en sprekende 
kleuren. In fijne reliëfs en decors.
Met onze handen stevig in de 
klei, hebben we "Arabesque” 
verfijnd tot een servies met de 
ambitie om de blijvende kwaliteit 
van toekomst ig ant iek te 
creëren.




www.sthal.se





Sommige mensen hadden altijd al 
een andere kijk op dingen. Zij 
kijken dieper en zien verder. Zij 
nemen schaduwen waar en 
voelen verbanden.

Mensen in Finland hebben van 
oudsher een sterke verbinding 
met de natuur. Rotsen, rivieren, 
bossen en dieren geven sterke 
instincten en intuïtie door. In deze 
meer pure en ruwe omgeving 
leven mensen die leerden om 
echt te zien en echt waar te 
nemen.

De waarheid is dat de kunst van 
het zien in ons allemaal schuilt. 
Geef je blik over aan de natuur en 
laat het onderbewustzijn toe. Dit 
pad le idt naar de puurste 
waarnemingen.

Klaus Haapaniemi collectie is de 
sleutel. Open de poort, stap naar 
binnen en begin echt te zien.
Some people have always had 
a different view on the world. 
These people look deeper and 
see fu r the r. They sense 
shadows and feel textures
 
The people living in Finland 
have always had a strong 
connection to nature. Their 
rocks, rivers, forests and their 
an ima ls has g i ven them 
powerful instincts and strong 
in tu i t ion. In these rough 
landscapes live people who 
have learnt to see.
 
The truth is, that the skill to see 
is hidden in each of us. The 
secret of being able to see is to 
give power back to our nature 
and let the subconscious rule. 
This path will lead us to the 
purest of experiences
 
This is your key. Open the gate, 
step forward and start seeing. 




www.klaush.com





Korbo. Zweedse traditie sinds 
1922. Korbo handgewoven 
manden zijn functioneel en 
tijdloos met een geschiedenis 
die terug gaat tot de vroege 
1920-ties in Zweden. 

De Korbo visie, het ontwerp en 
het vakmanschap zi jn ook 
vandaag de dag nog helemaal 
relevant. De rijke collectie omvat 
oa roestvrijstalen uitvoeringen 
maar ook koperen en messing 
manden. De Korbo manden 
worden gewoven uit 1 draad, 
zonder l asnaden. E r kan 
simpelweg niets kapot. De 
handige en stijlvolle accessoires 
maken de Korbo items nog eens 
extra veelzijdig.


www.korbo.se





FLSK. The ultimate water bottle.
Houdt 24 uur (ijs) koud of 18 uur 
(echt) warm. In 7 attractieve 
kleuren. Iedere kleur heeft een 
bijpassende tube verpakking. 
Maakt een attractieve impuls 
display in de winkel wel heel 
gemakkelijk. FLSK combineert 
purist isch design (Winnaar 
German Design Award 2018) 
met de al lerbeste isoleer-
eigenschappen. Geschikt voor 
koolzuurhoudende dranken. 
Lekv r i j 100 %. U i t 18 /8 
roestvrijstaal. BPA vrij. Ontdek de 
attractievel kleuren in de link naar 
de brochure. Verkrijgbaar in 350, 
500, 750 en 1.000 ml.

FLSK. Das beste kennt keine 
alternative.

OH Mirror!

www.FLSK.de
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