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REIS NAAR VERRE LANDEN MET ‘LE VOYAGE’ van HAMMAM34 
 
Hammam34 presenteert met trots The Pheasant en The Flower. Twee exclusieve ontwerpen uit de 
adembenemende Le Voyage collectie, geïnspireerd op exotische vogels en bloemen uit verre landen. 
 
HANDGEWEVEN met PASSIE 
De Pheasant en de Flower verrijken de prachtige collectie kimono's, kussenslopen en hammamdoeken 
van HAMMAM34. Alle dessins worden liefdevol geborduurd op 100% zijdezacht en handgeweven katoen 
door lokale Anatolische gemeenschappen uit een klein dorpje in het zuidwesten van Turkije. Neem de 
veelzijdige hammamdoeken, kimono’s en kussenslopen mee op reis voor meer comfort of introduceer 
de geneugten van het reizen in je eigen huis. 
 

TWEE EXCLUSIEVE ONTWERPEN 

THE PHEASANT 

       
 
Het ontwerp ‘The Pheasant’ is geborduurd op onze 100% katoenen kimono's. Met één van deze 
kimono’s in je garderobe word je herinnerd aan je vermogen om creativiteit en liefde aan te trekken in 
het leven, net zoals de mannelijke fazant doet wanneer hij zijn vrouwtje verleidt. Het fazantontwerp is 
ook terug te vinden op onze kussenslopen. Deze zijn vederlicht, extreem zacht en bieden de perfecte 
plek om je hoofd op te laten rusten zodat jij je op je dromen kunt concentreren. De kimono’s zijn er in de 
kleuren zwart, blauw en mink. 
 
THE FLOWER 
 

   



 
'De aarde lacht in bloemen' - Ralph Waldo Emerson 
Wikkel jezelf in de schoonheid van de natuur zonder je huis te verlaten. De prachtige bloemen van het 
ontwerp ‘The Flower’ zijn geborduurd op onze 100% katoenen kimono’s. De kimono’s zijn er in de 
kleuren zeegroen, poederroze en geel. Het bloemendessin siert ook onze hammamdoeken. Deze luxe 
badkamer musthaves zijn extreem zacht, gemakkelijk te wassen en drogen snel. 
 
KIMONO’S  
• Maat: One size  
• Beschikbare kleuren: Zwart, blauw, zeegroen, poederroze, mink en geel 
 
HAMMAM DOEKEN 
• Afmeting: 170 x 90 cm  
• Beschikbare kleuren: Zwart, blauw, zeegroen, poederroze, mink en geel  
 
KUSSENSLOPEN 
• Afmeting: 65 x 40 cm  
• Beschikbare kleuren: Zwart en blauw  
 
 
OVER HAMMAM34  
HAMMAM34®, opgericht in 2012 in Amsterdam, is snel uitgegroeid tot een favoriet merk onder 
Nederlands bekendste bloggers. Wij ontwerpen loungewear- en huistextiel voor dromers die aan de stad 
willen ontsnappen. Het doel is om eenvoud te combineren met onze sterke liefde voor reizen, unieke 
ontwerpen en Moeder natuur. 
 
"Met het combineren van culturen, design en vakmanschap probeert HAMMAM34 hedendaagse 
dagdromers te inspireren om hun liefde voor ontdekkingstochten en mondiale schoonheid naar de plek 
te brengen die ze hun thuis noemen." - 
Burcu Yurtoglu Dalar, (founder of HAMMAM34)  
 
HAMMAM34 wordt verkocht in meer dan 20 landen - van Duitsland tot Nieuw-Zeeland - in exclusieve 
conceptstores en geselecteerde boetieks. Nederlandse retailers zijn onder andere De Bijenkorf,  
&Klevering en Hutspot.  
Meer informatie is te vinden op hammam34.com. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met  
Burcu Yurtoglu Dalar, email: Burcu@hammam34.com of tel:  00 31 6 27 86 72 47. 


