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A L J E DATA I N EEN 
HOU T EN JASJ E

Brievenbak van esdoornhout 
32x24x9 cm (lxbxh) ! 33,50 

(www.scanwood.com).

Pennenbakje van esdoornhout 
27x9x3 cm (lxbxh) ! 17,50  

(www.scanwood.com).

Houten USB stick 
verkrijgbaar in 1, 2, 4 en 8 Gb 
vanaf ! 39,- (www.oooms.nl).

Opbergbak met 3 
vakken, 50x30x40 cm 

(lxdxh) ! 56,- 
(Bloomingville).

Houten magneet memoknijpers 
! 8,10 per set van 6 

(Bloomingville).

Houten bureaulamp met wit 
of groen snoer 50x50 cm (hxb) 
voet 16x16 cm ! 149,- (Muuto).

Kast Totem heeft vierkante losse 
rompen die kunnen worden 
gedraaid, open of aan één kant 
gesloten, eventueel met legplanken, 
basislak en fineer,151x45x45 cm 
(hxbxd) ! 2820,- (Pastoe).

Ansichtkaarten van dun eco-
vriendelijk berkenhout, 10 voor ! 12,95  

(www.bizarrverlag.com).

Externe dvd-rewriter GP10NW20, 
Super-Multi drive met USB 2.0 ! 49,- (LG).

Bureau Collect met  
8 laden is verkrijgbaar in 

eiken, noten, wengé, 
beuken en ahorn 

130x95,5x49 cm (bxhxd) 
! 5627,- (Schönbuch).

Bureau Farringdon in gebeitst 
eiken en wit mdf heeft een 
uittrekbare lade voor de laptop, 
84x112x43cm (hxbxd) ! 346,37 
(www.johnlewis.com).

Gevlochten prullenbak 
van ijzer 30x40 cm (Øxh) 
! 18,50 (Bloomingville).
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52x LET’S WORK!  Werken wordt nóg  
leuker als je je omringt met mooi en functioneel gereedschap: van paperclip 
tot prullenmand en van zuurstokroze laptop tot ‘groene’ bureaustoel.  
Home office, here I come!  Leren fotoboeken met handgeschept gerecycled papier, groot ! 44,95, klein ! 27,95 (One World Interiors).
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Spiegel ! 165,- (Van Dijk  
& Ko). Dressoir ! 450,- 
(Vroeger en Toen). Groene 
glazen fles vanaf ! 99,-  
(Raw Materials). Krijtstift 
(Gebroeders Winter). Kom  
is privébezit. 

BEELD-
TAAL
BEELD-
TAAL 

Geef je spiegel een 
persoonlijke touch 
met een eigen tekst 
of zelfgemaakte 
tekening. Een krijtstift 
is daarvoor het ideale 
gereedschap. Je tekent 
of schrijft er snel mee 
op de spiegel. En ben 
je je hersenspinsel of 
kunstwerk na een tijdje 
zat? Dan verwijder je 
alles in één veeg met 
een vochtige doek om 
vervolgens natuurlijk 
weer iets nieuws aan 
het spiegelglas toe te 
vertrouwen. 
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Hier leggen we de sjaals
Oude kastlades krijgen zo in de hal een nieuwe functie. 
De lades zijn speels op verschillende hoogtes in een 
hoek geplaatst en op de muur geschroefd. Ideaal om 
sjaals, mutsen en andere accessoires in op te bergen.
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