SHOPPING

BALI
OP JE
BALKON
De mooiste oosterse accessoires voor
in de tuin en op het balkon.

SHOPPING
’T IS FRIS BUITEN
Buitendouche met
koperen kop, een
eenvoudige rode
kraan en een koperen
leiding op een voet
van cement.
€189,www.urbansandindians.com

VOOR OOSTERSE HAPJES
Koperkleurig dienblad van
metaal (diameter 34,3 cm).
€36,50
www.urbansandindians.com

tekst: BARBARA NATZIJL

VIETNAMEES ROOSTEREN
Draagbare Vietnamese
barbecue. De buitenkant
is van blik, de binnenkant
van vuurvast materiaal.
€27,50
www.urbansandindians.com.

SFEERPOTJES
Gerecyclede
lichtpotjes.
Vanaf €11,75
www.tierlantijn.net

ZIT OP WIT
Krukken annex bijzettafels
van keramiek.
Rond €54,90 (Loods 5)
Vierkant €59,90 (Loods 5)
krukje van hout €30 (Loods 5)
koperkleurige waxinelichthouder,
€22,50 (Zenza)
Porseleinen waxinelichthouder
€9,95 (Pols Potten)

HEKSENKETEL
De Biqju is een barbecue maar
ook een stoofpot,
ketelhouder, vuurschotel
en tafel. In hoogte
verstelbaar.
Complete set €399
www.woodiesatberlin.nl

RUIM ZITTEN
De Puerto Rico oogt
als rotan, maar is
gemaakt van
aluminium met een
poedercoating.
In vijf kleuren.
€ 175
www.loods5.nl
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LICHT IN HET DUISTER
Lichtsnoer van House
Doctor. Tien meter lang
met tien lampen.
€85
www.gosto-webshop.com

SHOPPING

NESTJE BOUWEN
Staande lounger Nestrest,
van gevlochten kunststof.
Vele kleuren mogelijk.
€12.165, www.dacks.nl

BROEIERIG
Kruiden in glazen
broeikasjes.
€21,50 (store without a home).
Wiedvorkje van koper,
€25 (Restored)
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MOOI FIGUURTJE
Kettal Maia lounge sofa
van aluminium, ontworpen
door Patricia Urquiola.
€2292, www.dacks.nl

ONDER MARILYNS ROK
Parasol Monroe met een
spuncrylic doek, opgehangen
onder baleinen. Door het
unieke ontwerp wordt de
parasol naar boven toe
gesloten (diameter 350 cm).
€999
www.dacks.nl
HARD VAN BUITEN
Bijzettafel met een
oersterke buitenkant,
ontworpen door Marcel
Wolterinck voor Borek.
Met aluminium frame,
in meerdere maten.
€498, www.dacks.nl

AANSCHUIVEN
Bijzettafels van aluminium
met porseleinen tegel,
ontworpen door Patricia
Urquiola voor B&B Italia.
€601 per stuk
www.dacks.nl

OM NIKS OP TE DOEN
Chaise longue uit de lijn
van Eric Kuster, verkrijgbaar
in twee kleuren, inclusief
kussens.
€2198
www.dacks.nl

SHOPPING

1001 LICHTJES
Uitbundige,
Oosterse lantaarns
Istanbul, groot,
€49 (Zenza)
Jaipur, klein,
€37,50 (Zenza)
storm, rond,
€35 (Zenza)

HIP OMAATJE
Stoel Granny, geïnspireerd
op rotan, gemaakt van
aluminium met poedercoating. In vijf kleuren.
€225
www.loods5.nl

WEGVLIEGEN
Rood Perzisch picknickkleed
(210 x 280 cm) met grote
punaises om het kleed vast te
zetten in de grond. In het
midden een gat voor een
parasol.
€249
www.fatboy.com
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OM OP NEER TE PLOFFEN
Kussens en plaid voor
in de tuin.
Van onder naar boven:
Met bloemprint, €28,95 (Loods 5)
Gebreid, €79 (sukha)
Plaid, €269 (sukha)
Met ikatprint, €19 (store without
a home)
Met sterren, €39,95 (Zenza)
Met spiegeltjes, €47 (Zenza)

HELIGE VOGEL
Holy Homes zijn keramieken
vogelhuisjes met een
verguld takje uit geblazen
glas, ontworpen door
Frederik Roijé.
€50
www.roije.com

