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UPDATE NEWS

EIGEN
ONTWERP

Didden & Co, bekend en befaamd voor
hun tapijtencollecties, ging een
samenwerking aan met het Franse Acrila,
producent van meubelen in acrylglas. Je kunt
aldus bij hen terecht voor unieke ontwerpen, die
met vormen, beelden, licht en transparantie
spelen. Je eigen stoel ontwerpen kan ook. Alle
dromen zijn toegestaan om een stoel te
personaliseren en Didden & Co staat je
graag bij. diddenco.com

POP-UP-EXPO

Nog tot 30 juni kun je in de BMW Brand Store Brussels
terecht voor de pop-up-tentoonstelling ‘Interior objects
with a story – a temporary exhibition by Ghyczy’. Je vindt
er iconische creaties van de Nederlandse designer maar
tevens nieuwe stukken.
Espace NEXT 5, BMW Brand Store Brussels,
Waterloolaan 23-24, 1000 Brussel.

Groen kookplezier

Voor een ‘groen’ statement in de keuken: de Falcon Elise 110
Rimboo Limited Edition. Botanische patronen, organische
vormen en een natuurlijke print vormden de inspiratiebron voor
deze versie. Keukenfanaten vallen voor de zes gasbranders met
gietijzeren pannendragers; de multifunctionele oven, de
heteluchtoven, de aparte grill-oven en de handige opberglade van
dit kookwonder. falconworld.com

PUUR

Sublieme collectie glazen van Vincent van Duysen voor
het Belgische ‘when objects work’ dat een beroep doet op
gereputeerde architecten en designers voor hun unieke
aanbod. whenobjectswork.com
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