
Het echte werk 
Ella Hustinx brengt met haar 
collecties een ode aan mondiale 
textieltradities en steunt ambachts-
lieden die deze in ere houden. De 
Malian-collectie, kussens met stof-
fen uit Mali, wordt gemaakt in een 
Amsterdams atelier door mensen 
uit onder meer Syrië en Irak. 
Vanaf € 95 elle-la.com

Bron van vermaak 
In de categorie ‘dingen waar je  
blij van wordt’: koffietafelboek  

Enjoy Everyday Design, een kleur-
rijk overzicht van het werk, de 

visie en inspiratie van industrieel  
ontwerper Robert Bronwasser.  
€ 50 enjoyeverydaydesign.com
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Casa nova 

Hogere sferen 
Je wandelt een CASA-winkel binnen 

of scrolt door casashops.com en je bent 
verkocht. In no time heb ook jij de CASA- 

koorts te pakken en zie je her en der 
kansen om je huis een sfeervolle nieuwe 

touch te geven. Decoratief, functioneel. En 
betaalbaar. Kijk, dat biedt perspectieven. 

casashops.com 

J A N   W O N E N

Albert Einstein wist het al: ‘The measure of intel
ligence is the ability to change.’ Dus pak het slim 
aan en geef een nieuwe draai aan je huis. 2021 
staat tenslotte in het teken van verandering. 

DOOR MICHÈLE COEBERGH

Verse 
ribbeling 
De nieuwste 
tafellamp van 
Iittala, Putki, 
is weer een 
plaatje. Met 
mondgebla-
zen glazen 
kap die het 
licht prachtig 
reflecteert. 
In koper, grijs 
of helder glas 
op een gepoedercoate aluminium basis. 
€ 399 iittala.com

Plof  
Pillow Sofa is een duo-ontwerp van 
Kassl Editions en Muller Van Severen. 
De modulaire poef en sofa, (met/zonder 
armleuning) van met olie gecoate stof, 
kunnen op zichzelf staan maar ook aan 
elkaar gekoppeld worden. 
Vanaf € 850 kassleditions.com

Go with the flow 
Telefoon kwijt? In de spleet van de bank ligt-ie in elk geval niet, want die is er 
niet, ha! De Huf met vloeiende rondingen is uit één stuk gemaakt. 
Vijf modellen van armchair € 1279 tot driezits € 2319 festamsterdam.com

A change is gonna come 
Flexakleur van 2021 is Brave 
Ground, een warme bruintint die 
een naturelle basis vormt. ‘In een 
tijd waarin de wereld onzeker voelt, 
helpt zo’n stevige basis verande-
ring te omarmen,’ aldus creatief 
directeur Heleen van Gent. 
2,5 liter € 34,94 flexa.nl

In de gaten 
Hoewel het ontwerp 
van Pierre Jeanneret uit 
1950 stamt, doet deze 
re-edition in teakhout met 
een handgeweven rotan 
zitting en rugleuning kwali-
tatief niet onder voor het 
origineel. Voor bovendien 
minder dan de helft van 
de prijs van soortgelijke 
replica’s. 
€ 549 objectembassy.com


