
Ingelijst
Het Scandinavische Ferm
Living heeft een mooie
verzameling kleurrijke
posters (30 x 42 cm) waar-
in letters centraal staan. Je
kunt ze bevestigen in een
houten lijstje om ze extra
cachet te geven. Ook 
ideaal om te combineren
met andere grafische 
decoraties van het merk.
Richtprijs:55 euro (lijst
en poster)
www.fermliving.com
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VAN
Ook studenten zitten
weer met hun neus
tussen de boeken. Al
die letters hoeven niet
altijd saai te zijn, zeker
niet als ze gebruikt
worden in meubels en
decoratie om je huis
mee in te richten.

BJÖRN COCQUYT

In de spotlights
Met de Neon-collectie van Seletti kun je je liefde voor je

partner in de spotlights plaatsen. Ook als je geen 
romanticus bent, zul je bij het Italiaanse designmerk je
gading vinden. De letters en tekens worden immers

apart verkocht en kun je dus naar hartenlust 
combineren. Elke lamp heeft haar eigen schakelaar.

Richtprijs:49 euro
www.vtwonen.be

2x woord-
waarde

Door een wanddecora-
tie met scrabbleletters
samen te stellen, scoor
je gegarandeerd. De
houten letters meten

12,5 bij 15 cm en vallen
dus goed op. De achter-

zijde is voorzien van
een kleeflaag. Te ver-

krijgen met afgeronde
en rechte hoeken.

Richtprijs: 4,75 euro
www.greatbigstuff.eu

Al spelend leren
De ABC-poster van Snug (50 x
70 cm) is perfect om als 
kleurrijk accent uit te spelen.
En als je kleine kinderen hebt,
zal het vrolijke lettertype hen
vast en zeker motiveren om
spelenderwijs te leren lezen.
Ook te koop in zwart-wit.
Richtprijs:31,80 euro
www.snugonline.bigcartel.com

Geheugensteun(tje)

TOT
Ga zitten AUB
De Nederlandse designer Roeland Otten heeft een col-
lectie stoelen ontworpen die uit 26 exemplaren 
bestaat. Precies, voor elke letter van het alfabet een
stoel. Ze zijn nog niet in productie genomen, maar 
worden op aanvraag wel al handgemaakt.
Richtprijs:1.750 euro
www.roelandotten.com

Bibliotheek 
bij je thuis
Met de fantastische ABC-
boekenkast van Saporiti
— Read Your Book Case —
kun je thuis je eigen bibli-
otheek inrichten en de
boeken op titel of op 
auteur ordenen. Als je ze te
duur vindt, kun je ook een
paar letters aankopen, om
een woord te vormen.
Richtprijs: 3.660 euro of
220 euro per letter (exclu-
sief btw)
www.saporiti.net

Het is je ongetwijfeld ook al overko-
men dat je vergeten bent iemand een
mail te sturen. Dat zal waarschijnlijk
niet meer gebeuren met dit geheu-
gensteuntje in de vorm van een 

apenstaart. Nu ja steuntje, met een hoog-
te van 61 cm is het eerder een flinke steun.

Om op te hangen of om op de kast te zetten.
Richtprijs:39,99 euro
www.maisonsdumonde.com

Opgeruimd staat netjes
Deze leuke boekenkast zal je spruit aanzetten
om zijn boeken netjes in de kast te zetten en
niet langer te laten rondslingeren. Door de
hoogte van 165 cm is het een heuse 
blikvanger. Er zijn ook kleinere kasten uit 
andere letters gemaakt.
Richtprijs: 329,90 euro
www.maisonsdumonde.com
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