BOND
BOND: bladen, vazen, kaarsen
Met vrienden heb je een klik. Dat
is ook het uitgangspunt van de
collectie BOND: de accessoires
klik je aan elkaar vast met behulp van magneten. Leg een blad
los op tafel en zet er een kaars
op. Klik — klaar is je kandelaar.
Poten onder het blad? Klik —
klaar is je bijzettafel. Vaasje erbij? Zo rank als het keramieken
vaasje is, zo stevig staat het op
het blad. De magneetjes zorgen
voor die klik.

kaarsen

3 vaasjes

Eric Sloot & Paulien Berendsen
ontwikkelden BOND samen met
ontwerper en kleurspecialist
Floris Hovers.

de BOND kaarsenkandelaar van
VRIENDEN.
Hoe klikt het?
Plaats een magneetje op het blad
en schuif de kaars erover heen.
Klik — klaar is je kandelaar.
Kleurig
De kaarsen zijn verkrijgbaar
in een doos van 10 stuks, in de
kleuren blauw, geel, roze en wit.
De kaarsen branden ca. 12 uur.
Bijbestellen?
Nieuwe kaarsen bestel je via
www.vanvrienden.com. Een set
van 10 kaarsen kost Euro 19,00
(exclusief verzendkosten). We
versturen je bestelling nog dezelfde dag.

De collectie bestaat uit:
1. ronde bladen in 4 doorsneden:
13, 21, 34 en 55 cm.
2. poten in 2 hoogtes: 25 en 40
cm.
3. vaasjes van Cor Unum in 3
varianten
4. kaarsen in 4 kleuren
De aardewerk vaasjes zijn
gemaakt in keramisch atelier
Cor Unum in ‘s-Hertogenbosch
en verkrijgbaar in 3 maten en 3
kleuren. Elk vaasje is voorzien
van een magneet.
De bladen kun je los op tafel leggen en gebruiken als basis voor
de kaarsen en/of vaasjes. Met de
poten erbij, maak je in een handomdraai een bijzettafel. De poten
zijn in 2 hoogtes verkrijgbaar, 25
en 40 cm.
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Let op! Magneten zijn geen
speelgoed. VRIENDEN is niet
verantwoordelijk voor het
oneigenlijk gebruik van de
accessoires van BOND. Buiten
bereik van kinderen houden.

