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LIND dna. We design, create, produce 
in Denmark.

LIND dna heeft een heel eigen 
design-taal. Alle items zijn gebaseerd 
op duurzaamheid. In vormgeving en in 
product ie . De toepass ing van 
gerecycled leder staat daarbi j 
centraal. In diverse afwerkingen en 
kwaliteiten. In de mooiste tinten voor 
in huis en op tafel. Ook het stoneware 
en de houten accessoires in curve 
vorm behoren tot de bestsellers.

Najaar 2020 introduceert LIND dna 
een eigen collectie meubelen en klein 
meubelen.

LIND dna is een jonge sterk groeiende 
design company en is de afgelopen 3 
jaar steeds onderscheiden met een 
Gazelle award in Denemarken. 

www.linddna.com
instragram.com/linddna





FLSK. The ultimate water bottle. 
Houdt 24 uur (ijs) koud of 18 uur (echt) 
warm. In attractieve matte kleuren. 
Vooral champagne en roségold erg 
chique zijn. Ieder item wordt extra 
verpakt in een beschermhoes.

Iedere kleur een bijpassende tube 
verpakking. Voor een attractieve 
impuls display in de winkel. FLSK 
combineert puristisch design (German 
Design Award) met de aller- beste 
isoleer-eigenschappen. Geschikt voor 
koolzuur-houdende dranken. Lekvrij 
100 %. Gemaakt uit hoogwaardig 18/8 
rvs. BPA vrij. Verkrijgbaar met een 
inhoud van 350, 500, 750 en 1.000 ml. 
Nieuw is de Muki snackpot.

FLSK. 
Das beste kennt keine alternative.

OH Mirror!

www.FLSK.de
instagram.com/flsk.original





Jack und Lucy. Eigen productie in 
Duitsland. Jan Wirsel van Jack und 
Lucy is timmerman van huis uit. En 
heeft keuken ervaring in het restaurant 
van zijn vader. Dit resulteert in een top 
collectie snij en presenteer planken. 
Ruime maatvoering. Doordacht 
ontwerp. Planken van kopshout maar 
ook uit één stuk eik leverbaar. 
Daarmee is iedere plank uniek.

Ingenieus zijn de workstations. 
Veelzijdig voor de professionele maar 
ook voor hobby chef.

Daarnaast is de range groeiend met 
mooie home accessoires. Alles uit 
eigen productie. Top materiaal. Eerlijk. 
Geolied met bio olie. En dat alles ook 
nog eens goed betaalbaar. Een 
aantrekkelijke pos presentatie is 
gemakkelijk gemaakt.

www.jackundlucy.de
Instagram.com/jackundlucy





Vision van Zieher. You have never seen 
wine like this. Ontwikkeld door 
sommelier Silvio Nietsche. 

De Vision glazen worden stuk voor 
stuk mond geblazen. 
Door ervaren ambachtsmannen en 
vrouwen. Bijzonder dun maar toch 
flexibel en duurzaam. In zeer helder 
loodvrij kristal.  

Een nieuwe kijk op wijn. Er wordt niet 
langer onderscheid gemaakt naar 
witte of rode wijn. Bij vision telt het 
karakter van de wijn. 

De wijn liefhebber bepaalt intuïtief 
welk glas hij/zij gebruikt bij welke wijn. 
Probeer het uit. En je bent overtuigd.

www.zieher.com
Instagram.com/zieher_selection





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 items in zeer hoge en 
gedetailleerde kwaliteit. Objecten en 
items uit hoogwaardige metalen, leder 
en glas.

Gedurende de laatste jaren heeft 
Skultuna zich toegelegd op ‘personal 
items’, een collectie modieuze 
accessoires voor hem en voor haar in 
hoogwaardige kwaliteit. En steeds 
prachtig verpakt.  Stijlvol pos materiaal 
beschikbaar.

Nieuw in 2020 is de toevoeging van 
klein meubelen zoals de trays-tables 
van de Zweedse kunstenaar Willem 
Andersson.

www.skultuna.com
Instagram.com/skultuna1607





Italiaanse glaskunst is bekend over de 
g e h e l e w e r e l d . M U N D e l u x e 
belichaamt de rijke historie van dit 
ambacht.

Mun Delluxe. Strikte vormen. In 
afwerking Puro, Plissé en Torsé.

In het juiste licht lichten de kleuren op 
door transparantie, reflectie en 
refractie. Er bestaat geen schaduw 
zonder licht. 

Uniek mond geblazen glaswerk in rijke 
kleuren als Angora, Rosa Quarzo, 
Piombo, Cameo, Acquamarina en 
Baltico.

De collectie is rijk. Het mooiste 
glaswerk. Decoratieve schalen en 
vazen, Maar ook met sfeerlichten, 
lampen en geur-sets . En een 
hoogwaardige col lectie houten 
objecten in Walnoot of Wengé.

www.mundeluxevenezia.it





OH Mirror!

Danish Fuel maakt objecten. Een 
bijzonder upcycling concept. Sinds 10 
jaar maakt dit deense bedrijf luxe bar 
cabinets en ook badkamer cabinets uit 
oude fuel jerry cans. Wie kent het niet, 
dit iconische ontwerp uit vervlogen 
tijden. Danish Fuel heeft veel succes 
met de hoogwaardige objecten. Hoed 
u voor namaak.

Verkrijgbaar in bijzonder fraaie kleuren 
als racing green, copper of gold. De 
binnenzijde kan uitgevoerd worden in 
diverse houtsoorten.

Fantastisch als ultiem (relatie-) 
geschenk, center piece in de man-
cave of als minibar in het boutique 
hotel. 

www.danishfuel.com
Instagram.com/danishfuel





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 leidt 
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 further. 
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 animals has given them 
powerful instincts and strong 
intuition. In these rough landscapes 
live people who have learnt to see.
 
The

www.klaush.com
Instagram.com/klaushaapaniemi_official
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Consultancy:
Marimekko
Agency:
LIND dna
Vision by Zieher
Jack und Lucy
Skultuna      
MUN deluxe brand venezia
FLSK
Klaus Haapaniemi
Danish Fuel

Marimekko. ‘The Art of Printmaking’. Marimekko maakt mensen gelukkig en moedigt ze aan te zijn zoals 
ze zijn. Marimekko helpt het dagelijkse leven mooier te maken door gedurfde prints en kleuren. RTW 
fashion, Bags & Accessories en Home Collecties. Trading Places werkt als consultant voor Marimekko.


