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DESIGN FITNESSTOESTELLEN

DISCOVER DIAMONDS DIFFERENTLY

We weten het allemaal: een gezonde levensstijl is belangrijk.
Steeds meer mensen willen sporten maar hebben niet de
tijd om naar de fitness te gaan. Dan zijn fitnessroestellen
thuis de ideale oplossing. TECHNOGYM nam de
uitdaging aan om die - vaak lelijke - fimessroestellen om
te roveren rot designwaardige modellen. Zo gaat het roestel
moeiteloos op in het interieur in plaats van op te vallen in
de negatieve zin van her woord ...

MARIE'S CORNER denkt opnieuwout of the box en
gaat een samenwerking aan met het bekende Braziliaanse
merk Casa Botelho. Samen creëren ze een collectie stoffen
in een monochroom kleurenpalet met een eclectisch
design. De Collection Curvature zal gebruikt worden om
de iconische modellen van het merk te bekleden (Baker,
Alvin, Ritchie en Sonoma) en zal beschikbaar zijn in de
MC Project Store in Brussel.

www.technogym.com

www.marÎescomer.com

KN COLLECTION BY KNOLL
KLEUREN VOOR EEN BETERE WERELD
Al sinds 2008 roept STAEDTLER kinderen over de hele
wereld op om tekeningen te maken voor het goede doel.
Voor elke ontvangen tekening ondersteunt het bedrijf dit
jaar de hulporganisatie Plan International met 1 euro. De
tekening van je kind of kleinkind draagt een steentje bij rot
een betere wereld. Tekeningen insturen kan rot 30 juni.

KNOLL viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag
en dat zullen we geweten hebben. Het merk staat
bekend om de samenwerkingen met fantastische
hedendaagse talenten. Zo ook Piero Lissoni, die een
collectie stoelen en zetels ontworpen heeft die perfect
balanceren tussen de moderne wereld en traditie.
www.knoll.com

www.staedder.be

MASSIEVE DESIGNKEUKEN
Op de 22e editie van EuroCucina presenteerde TEAM 7 zijn meest
recente innovaties voor het sociale hart van uw woning: de keuken.
Nieuwe kleuren, hoogwaardige natuurlijke materialen (zoals massief
naruurhout uit hun eigen bossen) en technische features, maar
vooral meer design op maat maken de keukens nog flexibeler.
www.team7.at

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.

