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Belgium is Design is Luxe 
In deze editie eert Maison&Objet luxe. 
We worden uitgenodigd dit thema creatief 
in te vullen. Belgium is Design vertaalt 
deze luxe in een selectie van uitzonderlijke 
producten, ontworpen en vervaardigd door 
geëngageerde bedrijven. Kwaliteitsmaterialen, 
beperkte edities, een luxe die niet ostentatief 
is, maar met een specifieke knowhow; waar 
vakmanschap en technologische innovatie 
elkaar ontmoeten. Wallonie-Bruxelles Design 
Mode en Flanders DC organiseren samen 
deze 10de Belgium is Design-deelname in 
de sectie TODAY/Signatures en op het digitale 
MOM-platform. De 11 geselecteerde merken 
bieden een gevarieerd en complementair 
aanbod van interieurproducten. Naast 
meubelen, verlichting en textiel is er een 
collectie kaarsen en een reeks volledig 
biologisch afbreekbare voorwerpen 
voor dagelijks gebruik. 
De tafels zijn de paradepaardjes 
bij de meubelen. De tafelbladen 
van Pierre-Emmanuel Vandeputte zijn 
afneembaar waardoor veel variaties mogelijk 
zijn, voor grote diners of een intieme tête à 
tête. Havani is gespecialiseerd in natuursteen. 
Hun tafels zijn hoogwaardig en worden op 
maat gemaakt in het materiaal naar keuze.
De verlichting, of het nu gaat om high-end 
schakelaars met ambachtelijke afwerking van 
Atelier Luxus of verlichtingsbedrijf Luminello, 
dat werkt met duurzame materialen, draagt bij 
tot de sfeer van de kamer. 

Zoals wel vaker bij M&O speelt textiel 
een prominente rol bij Belgium is Design: 
amgs, Christoph Broich en voor het eerst 
KVP - Textile Design en Fabric Fabrik 
bieden een assortiment kussens, plaids, 
stola's, huishoudlinnen en tapijten met een 
duidelijk andere uitstraling. Pascale Risbourg 
introduceert, naast haar behangcollectie, 
keramische stukken ontworpen in 
harmonie met haar behangpapier. 
Een laatste toevoeging aan het 
assortiment is Stan Editions, dat een 
nieuw gebruik van kaarsen biedt, speels 
en oneindig combineerbaar. Tenslotte de 
beredeneerde en geëngageerde luxe van 
Design for Resilience voor een esthetisch 
en milieuvriendelijk alledaags voorwerp: 
een reeks veerkrachtige sponzen.

We nodigen jullie uit van 24 tot 
28 maart 2022 op Maison&Objet Parijs 
om al deze producten te komen ontdekken.  
En op MOM het hele jaar door!

amgs - Ana María Gómez
anamariagomez.me

Atelier Luxus
atelierluxus.com

Christoph Broich
christophbroich.com

Design for Resilience
designforresilience.be

Fabric Fabrik 
fabric-fabrik.com

Havani
havani.eu

KVP - Textile Design
kvp-textile-design.com

Luminello
luminello.be

Pascale Risbourg
pascale-risbourg.com

Pierre-Emmanuel 
Vandeputte
pevdp.com

Stan Editions
staneditions.be

DESIGNERS
EN MERKEN

Maison&Objet
24 – 28.03.2022
Belgium is Design
Hall 7 - Signatures
Stand B54 - C53
Parc des expositions 
– Paris Nord Villepinte
& op MOM platform

http://www.anamariagomez.me/
https://www.atelierluxus.com/
https://christophbroich.tumblr.com/
https://www.designforresilience.be/
https://www.fabric-fabrik.com/
https://havani.eu/
http://www.kvp-textile-design.com/
https://luminello.be/
https://pascale-risbourg.com/
http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
https://staneditions.be/
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AMGS is een studio die werd opgericht door ANA 
MARIA GOMEZ na het afronden van haar Master 
in Textielontwerp aan La Cambre te Brussel (2015). 
De creaties van de Colombiaanse ontwerpster gaan 
van draagbare artikelen tot eclectische functionele 
woninginrichting en zijn vaak het resultaat van 
samenwerkingen met kunstenaars en ambachtslieden.
Het experimenteren met de visuele, tactiele en ruimtelijke 
dimensie van textiel behoort tot de kern van het 
werk van Ana María Gómez. Zij heeft een bijzondere 
interesse voor de wisselwerking tussen traditionele 
ambachtelijke technieken en hedendaagse vormgeving.

DE COLLECTIES

A boi is een serie van uniek textiel die tot stand kwam 
dankzij verschillende ontmoetingen tussen William 
Contreras en Ana María Gómez in Cucunubá in Colombia. 
In deze stad met een eeuwenoude traditie van het weven, 
wisselen William en Ana María hun kennis en ideeën 
uit om produkten te ontwikkelen waarin ambacht met 
hedendaags design voortreffelijk gecombineerd worden.

KNOTTING KNITTING is vervaardigd van 
gebreide, opgevulde banden. Samen vormen 
deze een ritmische combinatie van strepen 
en kleuren. Zitten, lezen, liggen, slapen,…
KNOTTING KNITTING neemt in functie van het 
gebruik de gewenste vorm aan en zorgt zo voor 
een comfortabele houding én een warm gevoel.

anamariagomez.me
@anamgomezsuarez

1 Collectie A BOI 
Sjaal 
Alpaca 
Geweven 
60 x 200cm 
Retailprijs: 185€ 
Foto: oversize limited edition 

2 KNOTTING KNITTING 
Kussen / plaid / poef 
36% merinowol, 15% viscose, 
50% acryl. Vulling: gerecycled 
geheugenvormig polyester 
Breiwerk 
70 x 140cm 
Retailprijs: 420€
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http://www.anamariagomez.me/
https://www.instagram.com/anamgomezsuarez/?hl=fr
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ATELIER LUXUS ontwerpt al 25 jaar elektrische apparatuur 
voor de meest elegante interieurs en biedt schakelaars 
aan die opvallen door hun zuiverheid en verfijning.
Met vertrouwde ambachtslieden, jonge ontwerpers, 
ervaren technici en ingenieurs helpt het team 
om producten te maken die zowel bekend staan 
om hun uitmuntendheid als hun eigentijdsheid.

DE COLLECTIES 

EDGES, de nieuwe reeks stopcontacten en schakelaars, 
brengt nu luxe en grandeur in het interieur door buitengewoon 
vakmanschap te combineren met puur design en rijke tinten, 
de signatuur van Atelier Luxus. Met exquise details, het gebruik 
van massief edelmetaal en een onvergelijkbare vormgeving, 
komt kwaliteit zowel esthetisch als gevoelig tot uiting.
Wat de behoefte ook is, EDGES ontwerpt elektrische 
apparatuur op maat die tot in het kleinste detail de verfijning 
en finesse van de binnenhuisarchitectuur onderstrepen.

De DöT is echt de volgende generatie van luxe-elektrische 
apparatatuur en design. Gedreven door het concept 
van minimalisme, wordt de DöT gedefinieerd door 
zijn ongeëvenaarde niveau van precisie en innovatie. 
De massieve roestvrij stalen knoppen kunnen worden 
geïntegreerd in zowel lambrisering als op maat gemaakte 
meubels en passen in de meest elegante interieurs.
De ontwerper, Bruno Erpicum, heeft het minimalisme 
geherdefinieerd met een ongeëvenaard niveau 
van precisie en innovatie.

atelierluxus.com 
@atelierluxus 

1 Collectie EDGES 
Design Naci Arel 
Schakelaars 
Onbewerkt messing 
84 x 84mm (enkelvoudige 
schakelplaat) 
Retailprijs: 70€ 

2 DöT 
Design Bruno Erpicum 
Schakelaar 
Inox 
22,5 x 42,5mm 
Retailprijs: 112€
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https://www.atelierluxus.com/
https://www.instagram.com/atelierluxus/?hl=fr
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christophbroich.com
@christophbroich_homeproject
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CHRISTOPH BROICH Homeproject biedt een eigentijdse 
kijk op interieurdesign. Elk kussen, plaid en sporthanddoek 
wordt met de hand gemaakt, volgens een voortdurend 
evoluerend en instinctief artistiek proces, met een werkelijk 
unieke afwerking. Onvoorspelbaar en eigenzinnig, zijn 
deze collector's items een visueel medicijn voor de ziel.

Een spel van gelaagde stoffen, thermofixe plooien en levendige 
kleuren creëren experimentele ontwerpen. Elk statement 
piece wordt zorgvuldig met de hand gevouwen, gefixeerd en 
bedrukt, en juist de kleine imperfecties maken ze onberispelijk.

DE COLLECTIES

Aangedreven door zonne-energie worden de levendige kleuren 
en plooien bij hoge temperatuur in het textiel gefixeerd voor 
de RAINBOW CRUSH collectie. Zo ontstaat een uniek en 
blijvend dessin dat gemakkelijk thuis gewassen kan worden. 
De handdoekcollectie is sneldrogend en antibacterieel 
en is een lichtgewicht voor onderweg. De kleurstoffen 
voldoen aan de hoogste OEKO-TEX-normen, waardoor 
dit woonaccessoire veilig is voor uw gezondheid.

Voor de kussens, een kenmerkend spel van lagen, 
plooien en kleuren zorgt voor een unieke afwerking. 
Elk kussen wordt met de hand genaaid door een 
gepassioneerde werknemer in een maakbedrijf in België. 
Het ontwerp kan worden aangepast door te spelen met de 
binnenkussens. Een zwarte zijde geeft het ontwerp een meer 
gedistingeerde toets, terwijl de witte zijde de kleuren versterkt.

1 RAINBOW CRUSH 
Plaid  
In verschillende 
kleuren beschikbaar  
Oeko-Tex kleurstoffen 
150 x 200cm 
Retailprijs: 320€ 

2 FAKE FUR SPLASH 
Fake for Splash 
Kussen 
Gevuld met 100% gerecycleerde 
PET 
65 x 65cm 
Retailsprijs: 298€ 

3 COLOUR CRUSH 
Sporthanddoek 
Kleurstoffen Oeko-Tex 
L 70 x 140cm, M 50 x 100cm,  
S 30 x 50cm 
Geschenkverpakking met 2,  
3 of 6 stuks 
Retailprijs: vanaf 179€

https://christophbroich.tumblr.com/
https://www.instagram.com/christophbroich_homeproject/
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DESIGN FOR RESILIENCE is een textielonderzoeksatelier 
voor gezond, ethisch en duurzaam leven. Het atelier 
creëert deugdzaam en 100% natuurlijk textiel in België.
Design for Resilience, pionier in de creatie van volledig 
biologisch afbreekbare voorwerpen voor dagelijks gebruik, wil 
iedereen in staat stellen zijn gezondheid te beschermen en zijn 
ecologische en sociale voetafdruk te verkleinen door de creatie 
van natuurlijke en resistente voorwerpen, geproduceerd met 
respect voor de werknemers en de levensomstandigheden. 

DE COLLECTIE

Uw ecologische voetafdruk verkleinen betekent ook 
uw huis op een natuurlijke manier schoonmaken. 
De collectie is volledig natuurlijk en combineert de 
natuurlijke antibacteriële eigenschappen van hennep 
met de schurende eigenschappen voor een natuurlijke, 
eenvoudige, snelle en doeltreffende reiniging van uw 
woning in combinatie met de werking van water.

designforresilience.be
@design_for_resilience

1 Natuurlijke sponsen 
schoonmaakhandschoen 
Hennep 
De natuurlijke antibacteriële 
eigenschappen van hennep maken 
het tot een bijzonder hygiënische 
spons en maken het mogelijk deze 
tot 3 maanden schoon te houden 
voordat u hem wast.  
De spons is volledig 
composteerbaar.  
Retailprijs: 14,99€ 

2 Veerkrachtige afwasspons 
Hennep  
Volledig biologisch afbreekbaar, 
composteerbaar en van nature 
antibacterieel 
Retailprijs: 16,99€ 

3 Schuursponsje  
Hennep 
Hygiënisch en praktisch, het 
kompres krast niet dankzij de 
absorberende en zacht schurende 
structuur van het hennepnet. 
Retailprijs: 13,99€ 
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https://www.designforresilience.be/
https://www.instagram.com/design_for_resilience/
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FABRIC FABRIK is een product & textielontwerpstudio 
opgericht in 2021 door Katrijn Respeel. De objecten van 
Fabric Fabrik belichamen een combinatie van kunst en 
design. Dagelijkse patronen en beelden inspireren haar 
om designobjecten te creëren met een speelse aanpak.

DE COLLECTIE 

Katrijn's getufte werken zijn als een rode draad in haar werk. 
Speelse en kleurrijke ontwerpen, opgepikt uit het dagelijkse 
leven, worden getransformeerd in levendige, kleurrijke 
tapijten. Tapit, Stool Rugs en Framed Work worden met 
de hand getuft en afgewerkt in Katrijn's atelier in Gent.
Framed Work en Tapit worden gemaakt in een oplage van 10. 
Op maat gemaakte, one-of-a-kind stukken zijn ook een optie.

1 TAPIT – FRAMED WORK 
100% Nieuw-Zeelandse wol, 
handgetuft 
Kader in hardhout, ophangsysteem 
met draad 
Retailprijs: 30x40cm – 195€; 
50x70cm – 350€ 

2 TAPIT HALLWAY 
Tapijt 
100% Nieuw-Zeelandse wol, 
handgetuft 
Achterzijde van het tapijt is 
afgewerkt met een anti-slip 
katoenen rug 
164x200cm 
Retailprijs: 850€

fabric-fabrik.com
@fabric__fabrik

3 TAPIT PIANO, FREE HAND, POOL 
Tapijt en stool rug 
100% Nieuw-Zeelandse wol, 
handgetuft 
Achterzijde van het tapijt is 
afgewerkt met een anti-slip 
katoenen rug 
TAPIT PIANO, FREE HAND, POOL 
(stool rug) – 35x25cm 
Retailprijs: tapijt 99€ /  
tapijt + stool 229€ 
TAPIT POOL – 135x85cm 
Retailprijs: 550€

https://www.fabric-fabrik.com/
https://www.instagram.com/fabric__fabrik/
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HAVANI is een nieuw merk van luxueuze design tafels. 
Het Belgisch bedrijf, zelf gespecialiseerd in natuursteen, 
heeft de krachten gebundeld met lokale familiebedrijven, 
die elk al generaties lang gespecialiseerd zijn in hun 
materiaal, om elk tafel onderdeel met de hand te 
produceren. Deze methode biedt niet alleen de hoogste 
kwaliteit, maar maakt het ook mogelijk om elke tafel 
op maat samen te stellen met een uitzonderlijk aantal 
materiaal-, kleur- en afwerkingscombinaties, voor zowel 
binnen- als buitengebruik. Zelfs de vorm en afmeting van 
de tafels kunnen aangepast worden aan elke ruimte.  

DE PAPILLON COLLECTIE 

De PAPILLON tafel balanceert op een vlindersilhouet en dankt 
haar vorm aan een centraal achthoekig hart, dat elke tafelpoot 
elegant verbindt en tegelijkertijd rondom maximaal comfort 
biedt aan gebruikers dankzij haar asymmetrische ontwerp.
Verkrijgbaar met ovaal, bootvorm of rond tafelblad, 
configureerbaar in honderden materialen, kleuren en 
afwerkingen, de PAPILLON tafel is een ware eyecatcher in elke 
ruimte. Optioneel kan de centrale octagon bekleed worden 
met natuursteen en ook voor de rand van het tafelblad en de 
oppervlakte, kunnen meerdere afwerkingen gekozen worden.

havani.eu
@havani_official

1 PAPILLON tafel 
Tafelblad: Graniet Belvedere uit 
Brazilië in een licht geborstelde 
afwerking met een sharknose rand 
Frame: Gebogen en gelaserd 
massief stalen blad in 
messing verf.  
De achthoek heeft ook een 
Granite Belvedere inleg.  
Ovaal 2700 x 1280 x 750mm  
Retailprijs inclusief opties: 
7729,75€ excl. BTW

https://havani.eu/
https://www.instagram.com/havani_official/
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KVP – TEXTILE DESIGN is in de eerste plaats 
een liefdesverhaal, een constante trilling van patronen 
en de kracht die ze uitstralen. Het is een fascinatie voor 
het detail en het welzijn dat textiel in een interieur 
brengt. Het merk combineert de creatie van patronen 
en collecties van meubelstoffen, huislinnen en 
meubilair. Door een sterk grafisch universum ontwikkelt 
de designer KIM VANDE PITTE functionele en 
modulaire oplossingen voor zijn klanten met exclusieve 
ontwerpen die precies aan hun behoeften voldoen, 
hun interieur verfraaien en het boeiend maken.

DE COLLECTIES

De collecties worden volledig in Europa op maat gemaakt, 
zowel voor professionals als voor particulieren.
CONCRETE LANDSCAPE is geïnspireerd op de 
Brutalistische architectuurbeweging. KVP - Textile 
Design is altijd gefascineerd geweest door het 
compromisloze minimalisme van deze gebouwen, 
die tegelijk beklemmend zijn door hun massieve en 
strenge sculpturale vormen, en opvallend in hun pure 
en eerlijke grafische esthetiek, zonder overbodigheid 
of kunstmatigheid. Een ruwe schoonheid. 
BLOCK WINDOW is geïnspireerd op Brutalistische 
architectuur en speelt met volume door de opeenvolging 
van modulaire blokken en de plaatsing van schaduwen.
BLENDER schommelt tussen een architectonisch 
universum van volumes en schaduwen getekend 
door een gradatie van lijnen, en een meer fractale 
geometrie geïnspireerd door de natuur.
GRID wordt behandeld als een vlak. Het patroon 
behoudt al zijn kleurrijke kracht, terwijl het 
toch eenvoudig en gestructureerd blijft. 

kvp-textile-design.com
@kvp.textiledesign

1 CONCRETE LANDSCAPE 
Stoffen op rol 
Kleurrijke jacquardbinding 
- 100% katoen 
Breedte: 180cm 
Gemaakt in Frankrijk 
Retailprijs: 176,18€ 

2 BLENDER 
Theedoeken 
100% katoen 
50 x 70cm 
Gemaakt in Frankrijk 
Retailprijs: 28,80€   

3 CONCRETE LANDSCAPE  
Kussen  
100% katoen - afneembare hoes  
Digitaal print 
50 x 30cm 
Retailprijs: 78,72€ 

http://www.kvp-textile-design.com/
https://www.instagram.com/kvp.textiledesign/
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luminello.be
@luminello_lighting

1 LIDO en LIDO BIG 
Suspension  
Vormgeving geïnspireerd door 
zeevogels die vliegen op kanalen 
in Venetië 
Duurzame messing met een 
rubbed brass finish 
Ø 38cm et Big Ø 60cm 
Retailprijs: 389,00€ excl. BTW 
en Big 609,00€ excl. BTW 

2 TEOLA 
Eén armatuur, 
verschillende mogelijkheden  
'New bronze' afwerking  
Retailprijs: 896,00€ excl. BTW  

3 VETRO  
De vetro collectie bestaat uit 5 
handgemaakte vormen gemaakt 
uit het duurzame borosilicaatglas, 
in drie afwerkingen, clear - 
smoked en pure white. 
Retailprijs: vanaf 279€ excl. BTW 
tot 479€ excl. BTW 

SVEN ALGOET ontwerpt en maakt nu al 10 jaar 
verlichting onder de naam Luminello. De zaak is 
het verhaal van een jongen uit een klein dorp, met 
grote dromen om zich te onderscheiden van de rest. 
LUMINELLO onderscheidt zich ook door de keuze van 
duurzame materialen en de eenvoudige, elegante stijl.

DE COLLECTIES

Sven maakt duurzame keuzes: koper, messing en 
borosilicaatglas (ook wel Pyrex genoemd) zijn grondstoffen 
die nauwelijks slijten. Hij ziet een lange levensduur in de 
materialen, de ontwerpen, maar ook de strakke, eenvoudige 
en elegante stijl. De natuur is een enorme bron van inspiratie.

https://luminello.be/
https://www.instagram.com/luminello_lighting/
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PASCALE RISBOURG, gevestigd tussen Brussel en Parijs, 
creëert collecties luxueus behangpapier met eclectische 
motieven. Zij ontlenen hun onderwerpen en motieven aan 
de natuur en aan verschillende kunststromingen, uitvergroot 
door een opmerkelijk onderzoekswerk. Deze collecties, 
ontwikkeld op basis van hoogwaardige materialen en verkocht 
op maat, hebben ertoe geleid dat de ontwerper samenwerkt 
met architecten en decorateurs uit de hele wereld.

DE COLLECTIES

Pascale Risbourg behoort tot deze generatie van scheppende 
kunstenaars, nieuwsgierig en verbonden, die nooit ophouden 
een pluriforme en ontkokerde artistieke taal te ontwikkelen. 
Het behangpapier bedacht door Pascale Risbourg vindt 
wandbekleding opnieuw uit. Zij gebruikt verschillende 
technieken - collage, tekenen, gouache, oliepastel, inkten 
- om eclectische en gedurfde ontwerpen te maken.
Of ze nu werkt aan behangpapier op maat of aan artistieke 
keramiek, Pascale Risbourg biedt uitzonderlijke stukken 
aan, altijd gecreëerd volgens een zuiver en intuïtief creatief 
proces. Elk voorwerp is verbonden met een persoonlijke 
ervaring, een verlangen, een inspiratie of een ontmoeting. 
Het volstaat ook één van haar keramieken in witte klei 
tentoon te stellen tegenover haar SPIRIT-BEHANG om 
te begrijpen dat de twee producties elkaar voeden.

pascale-risbourg.com
@pascalerisbourg

1 Terracotta lampen 
Beperkte reeks terracotta lampen 
met grafische en organische 
volumes en een steenachtige look. 
Unieke stukken 
Retailprijs: vanaf 580€ excl. BTW 

2 LOFT 
Effen kleuren met grafische en 
verweven vormen brengen warmte 
en moderniteit in interieurs. 
LOFT – Col Groove - 
beschikbaar in 3 kleuren 
Behang in digitale druk op ultra-
mat vliespapier verkocht per maat. 
Retailprijs: 85€ excl. BTW/m² 

3 SPIRIT 
Dit trompe l'oeil-behang met 
zijn vele grafische vormen 
en schaduwen zorgt voor 
een monumentaal decor. 
SPIRIT - Col Bonnemine - 
verkrijgbaar in 20 kleuren 
Behang in digitale druk op ultra-
mat vliespapier, verkocht op maat. 
Retailprijs: 85€ excl. BTW/m²

https://pascale-risbourg.com/
https://www.instagram.com/pascalerisbourg/?hl=fr
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Van ontwerp tot productie slaagt PIERRE-EMMANUEL 
VANDEPUTTE (°1991) erin surrealisme en vakmanschap 
met elkaar te verzoenen; een ontmoeting die zich vertaalt 
in edele materialen. Elk stuk heeft een unieke identiteit 
en emotionele kracht. Het ensemble appelleert aan een 
nieuwsgierige en onbevooroordeelde natuur; het nodigt 
ons uit om nieuwe ervaringen op te doen die niet worden 
beperkt door onze gebruikelijke verwachtingen.
De visie van Pierre-Emmanuel Vandeputte is representatief 
voor een ontsnapping; een raadselachtig ontwerp dat 
in vraag stelt wat we als vanzelfsprekend beschouwen 
om zo onze gewoonten en percepties te veranderen.

DE COLLECTIE

ABACUS tafel breekt met de conventies. De tafelbladen 
glijden en bewegen vrij langs de structuur zonder enige 
beperking zodat de gebruiker vrij is in de keuze van de 
opstelling. Naarmate de bladen verdwijnen openbaart de 
structuur zich en wordt zij een grafisch element dat vorm 
krijgt in de ruimte. Abacus is een spel van verschuiven 
en van compositie tussen de verschillende gasten. 

SCISSORS’ SISTERS (kannen) neemt de traditionele 
glasblaastechniek onder de loep. Het is hier de 
tuit die het uniek element vormt van het object. 
Het proces werd onderbroken door een snee te 
maken in het warme glas waardoor een tuit wordt 
gevormd. Een enkele druppel ontsnapt bij het gieten 
als getuige van het einde van ons gebaar.

De smalle afmetingen van de tabouret PAUSA 
zorgen voor een perfecte pauze. 

pevdp.com
@pevdp

1 ABACUS 
Tafel 
Gepoedercoate stalen 
structuur en plateaus van 
verschillende materialen 
Variabele afmetingen 
Retailprijs: vanaf 3600€   2 SCISSORS’ SISTERS  

Serie van 3 kannen   
Geblazen glas 
25cl, 50cl of 100cl 
Retailprijs: 39€ – 48€ – 65€ 

3 PAUSA 
Tabouret 
Eik 
45cm, 65cm of 80cm 
Retailprijs: 149€ – 283,50€ 

http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
https://www.instagram.com/pevdp/
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STAN EDITIONS, opgericht door de 28-jarige 
Belgische ondernemer STAN VERSTRAETE, is een 
jong design merk waarbinnen de designer verfrissende 
nieuwe producten ontwikkelt, al dan niet in samenwerking 
met andere interessante ontwerpers en creatievelingen. 

DE COLLECTIE

Het eerste product, CANDL STACKS, is het resultaat 
van de zoektocht naar een nieuwe manier om kaarsen 
te gebruiken. Geïnspireerd door het toenemende aanbod 
sculpted candles, ontwikkelde het team achter Stan 
Editions tijdens de eerste Belgische lockdown van 2020 
zelf een kaarsensculptuur, zijnde een toren van kaarsen 
die kan worden gestapeld, uiteengehaald, opgebrand en 
op eindeloos veel manieren terug opnieuw kan worden 
opgebouwd. La bougie qui bouge werd zo geboren. 

Het unieke aan Stan Editions is dat zij de gebruiker, zowel 
de eindconsument als de winkels, de vrijheid geeft om 
zijn torens of stacks zelf te creëren. De door Stan Editions 
voorgemaakte stacks zijn louter een begin, ze zetten aan 
tot creativiteit en vormen het basispakket om verder op 
te bouwen. De toevoeging van één nieuwe kleur of vorm 
volstaat om een compleet nieuwe stack te formeren. 
Op die manier krijgen zowel de eindconsument als de 
winkels de kans om stacks te bouwen die perfect zijn 
afgestemd op hun eigen universum en interieur. 
Be creative, keep on stacking!

staneditions.be
@stan_editions
@candlstacks

1 CANDL STACKS 
Verschillende afmetingen 
Retailprijs: 25€-58€. 
Skyscraper 108,50€

https://staneditions.be/
https://www.instagram.com/stan_editions/
https://www.instagram.com/candlstacks/
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De persmap en de HD-foto’s zijn beschikbaar 
op de website van Belgium is Design: 
belgiumisdesign.be/press

Dominique Lefèbvre
Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM)
d.lefebvre@wbi.be
M +32 (0) 477 40 05 37
T +32 (0) 2 421 83 63

Natascha Rommens
Flanders DC
natascha.rommens@flandersdc.be
M +32 (0) 473 89 80 16
T +32 (0) 1 624 29 05
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De Belgische creativiteit binnen 
de designsector vertegenwoordigen 
en dynamische jonge bedrijven die de 
sleutelfiguren van de toekomst zullen 
zijn promoten: dat is de missie van 
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN 
MODE (WBDM), het openbaar agentschap 
voor de promotie van design en fashion, dat 
de internationale visibiliteit van designers 
van Wallonië en Brussel wil verbeteren. 
Sinds 2006 ondersteunt WBDM deze 
creatieve industrieën, voornamelijk 
aan de hand van collectieve stands 
op internationale handelsbeurzen, 
tentoonstellingen, B2B-evenementen 
en vergaderingen met de pers en andere 
internationale opiniemakers. Via deze 
activiteiten blijft WBDM de bloei van 
bedrijven in deze sector van dichtbij opvolgen.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)
Place Sainctelette, 2
1080 Brussel (Belgie) 

Leslie Lombard
leslie.lombard@wbdm.be
T +32 (0) 2 421 84 61
Aline Lermusieaux
aline.lermusieaux@wbdm.be
wbdm.be
@wbdesignmode

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 
(Flanders DC), stimuleert de creatieve sector 
om zijn knowhow in een ondernemersactiviteit 
om te zetten. Het doel van de organisatie 
is om het ondernemerschap te versterken 
en voor te bereiden op de toekomst in heel 
Vlaanderen. Flanders DC realiseert zijn 
doelstellingen door de Vlaamse creatieve 
economie te versterken, te verbinden en te 
promoten. Flanders DC werkt voor de hele 
creatieve sector met een bijzondere focus op 
design, mode en videogames. Sinds 2016 zijn 
Design Vlaanderen en het Flanders Fashion 
Institute geïntegreerd in Flanders DC. 

FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven (Belgie) 

Christian Oosterlinck
christian.oosterlinck@flandersdc.be
M +32 (0) 497 59 33 18
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

BELGIUM IS DESIGN, promoot het Belgische design 
in het buitenland. Dit platform, dat al meer dan 10 jaar 
bestaat, is een initiatief van verschillende instituten die 
design promoten, zoals Flanders DC, MAD, Home of 
Creators en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign

GRAFISCHE 
VORMGEVING

Kidnap Your Designer

PERSCONTACTEN

https://belgiumisdesign.be/press
mailto:natascha.rommens%40flandersdc.be?subject=
mailto:aline.lermusieaux%40wbdm.be?subject=
https://www.wbdm.be/en/
https://www.instagram.com/wbdesignmode/
https://www.flandersdc.be/nl
https://www.instagram.com/flandersdcfordesign/?hl=fr
mailto:info@belgiumisdesign.be
http://www.belgiumisdesign.be
https://www.instagram.com/belgiumisdesign/?hl=fr
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Next stop:
Milan Design week
6 – 12.06.2022


