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Flower shelf Yummy Yellow See You spiegelset Pepper

MIXX kandelaar Fresh & Minty /Cloverleaf Green 

Sweet shelf small Salt / Sweet Soft kussen Light Grey - Electric Blue Sweet tray small Popsicle Purple/ Sweet Soft 
kussen Light Grey - Canary Yellow 



Eenvoud, kleur en praktisch toepasbaar, daar draait het
om voor Studio Mippe. Met kleur maak je het
eenvoudige levend. Studio Mippe is een Nederlands
interieur merk, gestart in 2021 door Michiel en Katelijn
Langeveld.

Over Michiel
Michiel is sinds hij kan lopen bezig met het maken van
mooie dingen. Als peuter maakte hij bouwwerken met
blokken en later creëerde hij naar eigen inzicht met
Lego. Niet zo gek dat hij carrière maakte in de
ontwerpwereld. Hij won de afgelopen jaren diverse
designprijzen, waaronder een Best of the best Red dot
Award. Michiel ís design, verwerkt techniek en materiaal
op fabuleuze wijze en kan alles maken wat hij ziet. 

Hi! 

www.studiomippe.nl

Over Katelijn
Katelijn volgt alle trends in design- en woonbladen op de voet, ze kan ze spellen. Ze heeft het juiste gevoel voor
trends en kwaliteit en houdt dus van kleur. Vooral van kleur met een briljante naam en laat ze die nou zo uit
haar mouw schudden. 

Over Studio Mippe
Wat volgens Studio Mippe ontbrak in de wereld van design, maken ze zelf. Wat dat is? Ze misten de juiste
manier om mooie vondsten – van design tot kringloopgeluk, maar zeker ook dat familieportret – te etaleren. Het
leidde tot plankjes en schaaltjes met een ophangsysteem waarmee iedereen zijn of haar unieke object kan
uitlichten. Design, zoals design hoort te zijn. Het zijn bescheiden – vanzelfsprekend – kleurrijke ‘color pops’ die
passen in elk interieur.
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https://www.red-dot.org/search?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=result_type%3Aonline_exhibition&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=online_exhibition_type%3AProduct+Design&tx_solr%5Bq%5D=heartfelt
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Sweet tray small No White No Grey/ Sweet tray medium Inky Blue / 
Sweet tray large Yummy Yellow 

Sweet Soft kussen Light Grey - Canary Yellow 

Sweet Soft kussen Light Grey - Electric Blue Sweet tray medium

Sweet tray large Yummy Yellow Sweet Soft kussen Canary Yellow - Electric Blue 
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Het Sweet wandsysteem

Sweet is een hoogwaardig modulair wandsysteem
wat makkelijk te bevestigen is, maar net even
anders is door kleine details, de kleur en de
zichtbare verbindingen van de producten.
 
Sweet kan op verschillende manieren worden
gebruikt. De basis is een bracket. Deze bracket
wordt met één schroef en plug aan de muur
bevestigd. Vervolgens kan er in de bracket een
shelf of een tray worden geplaatst. De shelf of tray
wordt geborgd met een eikenhouten blokje, een
lockblock. 

De shelves en trays zijn er in verschillende maten
en negen verschillende kleuren, daardoor kan er
naar wens van de gebruiker een mooie speelse
wand worden gecreëerd. 

De trays kunnen dus aan de muur, maar ook voor
op tafel of op een leuk kastje zijn ze heel geschikt.
De verschillende maten zijn met elkaar te
combineren, zodat er een kleurrijk en speels palet
ontstaat. 

Bij de Sweet shelves, Sweet flower shelf, Sweet
hook on! en de Sweet Mirror wordt er een bracket
& lockblock, bevestigingsmateriaal en handleiding
meegeleverd. Voor de trays kan er los een bracket
& lockblock (inclusief bevestigingsmateriaal en
handleiding) worden gekocht. 

www.studiomippe.nl

De Sweet See You! spiegelsets, worden met een grotere bracket aan de muur bevestigd, de sets worden
geleverd met een Sweet Mirror, een tray in de maat medium, een Hook On! (alleen bij set 1), een bracket-3,
drie lock blocks, bevestigingsmateriaal en een handleiding. 

De Sweet collectie is gemaakt van hoge kwaliteit staal en is afgewerkt met een fijne structuur poedercoating.
En wordt geproduceerd in Nederland.

 
 

3



Stap 1
Bepaal waar je het Sweet
product aan de wand
wilt hebben.

www.studiomippe.nl

Klik voor een instructievideo hier!

Stap 2
Indien nodig boor eerst een gat in
de muur en stop de meegeleverde
plug in het gat.

Stap 3
Schroef de bracket met de 
meegeleverde schroef aan 
de muur.

Stap 4
Plaats het plankje in de 
beugel. 

Stap 5
Zit het plankje recht? Vervolgens
schuif je het eikenhouten 
lockblock er in. 

Stap 6
Zet dan nu je mooiste 
familieportret, tegeltje 
of kunstwerk op het 
SWEET plankje.

 
Instructie
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https://studiomippe.com/wp-content/uploads/2022/08/f1a650eae7f24518ac375ddefa718416.mp4


Duurzaamheid

Bij het ontwerpen vinden wij duurzaamheid belangrijk, wij kiezen voor recyclede materialen of voor
materialen die hergebruikt en recyclet kunnen worden.

Tijdens ons ontwerpproces kijken hoe we de producten simpel en praktisch kunnen maken, welke duurzame
materialen we kunnen gebruiken en hoe de producten zo lang mogelijk mee gaan. 

De meeste van onze producten worden gemaakt van gerecycled staal en mocht het nodig zijn dan is het staal
wederom recyclebaar, ook wanneer het gecoat is. 

Lokale productie
Het grootste deel van onze collectie wordt lokaal in Zoetermeer geproduceerd. Daarnaast werken we samen
met leveranciers uit andere delen van Nederland en worden de Sweet Soft kussens in een ambachtelijke
fabriek in de Portugese bergen gemaakt, dit bedrijf zet zich voortdurend in om de minst mogelijke
ecologische impact te creëren, daarnaast hanteren zij een zero-waste-beleid. 

FSC-keurmerk
Al het hout dat wij gebruiken in onze producten heeft minimaal het FSC keurmerk voor verantwoord
bosbeheer. 

Wij maken gebruik van karton en papier voor al onze verpakkingen. 

www.studiomippe.nl 5



 21001 YY Yummy Yellow (geel, YY)

 21001 FM Fresh & Minty (lichtgroen, FM)

 21001 CG Cloverleaf Green (donkergroen, CG)

 21001 IB Inky Blue (blauw, IB)

 21001 FP Fluffy Pink (roze, FP)

 21001 PP Popsicle Purple (paars, PP)

 21001 BP Pepper (zwart, BP)

 21001 SW Salt (wit, SW)

  21001 WG No White No Grey (lichtgrijs, WG)

SWEET TRAY SMALL

Afmeting: 14,5 x 1,5 x 14,5 cm (breedte x
hoogte x diepte) 
Afmeting incl. ophangsysteem: 14,5 x 5 x
14,5 cm (breedte x hoogte x diepte) 
Materiaal: De tray en het ophangsysteem
zijn gemaakt van staal en afgewerkt met een
fijne structuur poedercoating.
De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Te combineren met de losse bracket +
lockblock. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 

www.studiomippe.nl 6



 21002 YY Yummy Yellow (YY)

 21002 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21002 GC Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21002 IB Inky Blue (IB)

 21002 FP Fluffy Pink (FP)

 21002 PP Popsicle Purple (PP)

 21002 BP Pepper (black, BP)

 21002 SW Salt (white, SW)

 21002 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET TRAY MEDIUM

www.studiomippe.nl

Afmeting: 27 x 1,5 x 14,5 cm (breedte x hoogte x
diepte) 
Afmeting incl. ophangsysteem: 27 x 5 x 14,5 cm
(breedte x hoogte x diepte) 
Materiaal: De tray en het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne
structuur poedercoating. De lockblock is gemaakt
van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg. 
Te combineren met de losse bracket + lockblock.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 21003 YY Yummy Yellow (YY)

 21003 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21003 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21003 IB Inky Blue (IB)

 21003 FP Fluffy Pink (FP)

 21003 PP Popsicle Purple (PP)

 21003 BP Pepper (black, BP)

 21003 SW Salt (white, SW)

 21003 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET TRAY LARGE

www.studiomippe.nl

Afmeting: 27 x 1,5 x 27 cm (breedte x hoogte
x diepte) 
Afmeting incl. ophangsysteem: 27 x 5 x 27
cm (breedte x hoogte x diepte) 
Materiaal: De tray en het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne
structuur poedercoating. De lockblock is
gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg. 
Te combineren met de Bracket Heavy Duty.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 21007 YY Yummy Yellow (YY)

 21007 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21007 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21007 IB Inky Blue (IB)

 21007 FP Fluffy Pink (FP)

 21007 PP Popsicle Purple (PP)

 21007 BP Pepper (black, BP)

 21007 SW Salt (white, SW)

 21007 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET BRACKET & LOCKBLOCK

Afmeting : 5 x 5 x 2,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: Het ophangsysteem is gemaakt van staal
en afgewerkt met een fijne structuur poedercoating.
Achterzijde is voorzien van kurken grip pad. 
De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding.
De bracket kan met één schroef worden bevestigd,
maar kan bij asymmetrische belasting met twee
schroeven vast worden gezet. 

Gemaakt in Nederland

www.studiomippe.nl

Kleuren en productcodes: 
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 22028 YY Yummy Yellow (YY)

 22028 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22028 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22028 IB Inky Blue (IB)

 22028 FP Fluffy Pink (FP)

 22028 PP Popsicle Purple (PP)

 22028 BP Pepper (black, BP)

 22028 SW Salt (white, SW)

 22028 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET BRACKET & LOCKBLOCK HEAVY DUTY

www.studiomippe.nl

Kleuren en productcodes: 

Kan gecombineerd worden met de SWEET Tray Large

Afmeting : 8 x 5 x 2,5 cm (breedte x hoogte x
diepte)
Materiaal: Het ophangsysteem is gemaakt van
staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. Achterzijde is voorzien van
kurken grip pad. 
De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en
een handleiding.
De bracket kan met één schroef worden
bevestigd, maar kan bij asymmetrische belasting
met twee schroeven vast worden gezet. 

Gemaakt in Nederland
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Sweet shelf small Popsicle Purple / Sweet shelf medium Flyffy Pink en Yummy Yellow / Sweet tray medium + bracket No White No Grey

Sweet shelf medium Yummy Yellow / Sweet shelf large Inky Blue  / Sweet tray medium + bracket No White No Grey
11



 21004 YY Yummy Yellow (YY)

 21004 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21004 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21004 IB Inky Blue (IB)

 21004 FP Fluffy Pink (FP)

 21004 PP Popsicle Purple (PP)

 21004 BP Pepper (black, BP)

 21004 SW Salt (white, SW)

 21004 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET SHELF  SMALL

www.studiomippe.nl

Afmeting : 15 x 5 x 5,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: Het plankje en het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. Achterzijde is voorzien van kurken grip
pad. De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding. De bracket kan met één schroef worden
bevestigd, maar kan bij asymmetrische belasting met
twee schroeven vast worden gezet. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 21005 YY Yummy Yellow (YY)

 21005 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21005 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21005 IB Inky Blue (IB)

 21005 FP Fluffy Pink (FP)

 21005 PP Popsicle Purple (PP)

 21005 BP Pepper (black, BP)

 21005 SW Salt (white, SW)

 21005 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET SHELF  MEDIUM

www.studiomippe.nl

Afmeting: 25 x 5 x 5,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: Het plankje en het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. Achterzijde is voorzien van kurken grip
pad. De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding. De bracket kan met één schroef worden
bevestigd, maar kan bij asymmetrische belasting met
twee schroeven vast worden gezet. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 21006 YY Yummy Yellow (YY)

 21006 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 21006 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 21006 IB Inky Blue (IB)

 21006 FP Fluffy Pink (FP)

 21006 PP Popsicle Purple (PP)

 21006 BP Pepper (black, BP)

 21006 SW Salt (white, SW)

 21006 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET SHELF  LARGE

www.studiomippe.nl

Afmeting : 35 x 5 x 5,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: Het plankje en het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. Achterzijde is voorzien van kurken grip
pad. De lockblock is gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding. De bracket kan met één schroef worden
bevestigd, maar kan bij asymmetrische belasting met
twee schroeven vast worden gezet. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 22011 YY Yummy Yellow (YY)

 22011 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22011 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22011 IB Inky Blue (IB)

 22011 FP Fluffy Pink (FP)

 22011 PP Popsicle Purple (PP)

 22011 BP Pepper (black, BP)

 22011 SW Salt (white, SW)

 22011 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET FLOWER SHELF

www.studiomippe.nl

Afmeting : 25 x 16 x 11 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: De flower shelf en het ophangsysteem 
zijn gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne 
structuur poedercoating. Achterzijde is voorzien van kurken grip
pad. De lockblock is gemaakt van eikenhout. De reageerbuis
van glas kan gebruikt worden voor een bloem of stekje. 
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een handleiding.
De bracket kan met één schroef worden bevestigd, maar kan bij
asymmetrische belasting met twee schroeven vast worden
gezet. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 

15



 22013 YY Yummy Yellow (YY)

 22013 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22013 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22013 IB Inky Blue (IB)

 22013  FP Fluffy Pink (FP)

 22013  PP Popsicle Purple (PP)

 22013  BP Pepper (black, BP)

  22013 SW Salt (white, SW)

 22013 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET SEE YOU! SET 1

www.studiomippe.nl

Spiegelset:  Spiegel +Tray M + Hook on

Afmeting : 27,5 x 32,5 x 15,5 cm (breedte x hoogte x
diepte)
Materiaal: De spiegelset incl. het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. De lockblocks zijn gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg voor de tray en 3kg.
voor de Hook On. 
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 22027 YY Yummy Yellow (YY)

 22027 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22027 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22027 IB Inky Blue (IB)

 22027  FP Fluffy Pink (FP)

 22027  PP Popsicle Purple (PP)

 22027  BP Pepper (black, BP)

  22027 SW Salt (white, SW)

 22027 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET SEE You! SET 2 

www.studiomippe.nl

Spiegelset: Spiegel + Tray M

Afmeting : 27,5 x 27 x 15,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: De spiegelset incl. het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. De lockblocks zijn gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg. op de tray. 
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een handleiding.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 22026 YY Yummy Yellow (YY)

 22026 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22026 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22026 IB Inky Blue (IB)

 22026  FP Fluffy Pink (FP)

 22026  PP Popsicle Purple (PP)

 22026  BP Pepper (black, BP)

  22026 SW Salt (white, SW)

 22026 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET Mirror!

www.studiomippe.nl

Afmeting :  20 x 22 x 5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: De spiegel incl. het ophangsysteem zijn
gemaakt van staal en afgewerkt met een fijne structuur
poedercoating. Het lockblock is gemaakt van eikenhout.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een
handleiding.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 22014 YY Yummy Yellow (YY)

 22014 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22014 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22014 IB Inky Blue (IB)

 22014 FP Fluffy Pink (FP)

 22014 PP Popsicle Purple (PP)

 22014 BP Pepper (black, BP)

 22014 SW Salt (white, SW)

 22014 WG No White No Grey (light grey, WG)

SWEET HOOK ON!

www.studiomippe.nl

Afmeting: 15 x 5 x 5,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: De haakjes en het ophangsysteem zijn gemaakt
van staal en afgewerkt met een fijne structuur poedercoating.
Achterzijde is voorzien van kurken grip pad. De lockblock is
gemaakt van eikenhout.
Belastbaarheid aan wand: max. 3 kg.
Wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en een handleiding.
De bracket kan met één schroef worden bevestigd, maar kan
bij asymmetrische belasting met twee schroeven vast worden
gezet. 

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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 22012 YY Yummy Yellow (YY)

 22012 FM Fresh & Minty (light green, FM)

 22012 CG Cloverleaf Green (dark green, CG)

 22012 IB Inky Blue (IB)

 22012 FP Fluffy Pink (FP)

 22012 PP Popsicle Purple (PP)

 220112 BP Pepper (black, BP)

 22012 SW Salt (white, SW)

 22012 WG No White No Grey (light grey, WG)

MIXX
Kandelaar

www.studiomippe.nl

Afmeting: 12 x 5 x 7,5 cm (breedte x hoogte x diepte)
Materiaal: De kandelaar is gemaakt van staal en afgewerkt met een
fijne structuur poedercoating. 
Meerdere kleuren combinaties zijn mogelijk. 
Doordat de kandelaar uit twee delen bestaat (De delen kunnen niet
los, de kandelaar wordt als één element geleverd) kunnen er
kleurencombinaties worden gemaakt.

Gemaakt in Nederland

Kleuren en productcodes: 
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MIXX
Kandelaar
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Magnetic
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Afmeting: 9 x 4,5 x 4,5 cm
Materiaal: Eikenhout en kurk.
Magneetjes in de bodem. Cup is van staal met een
koperkleurige afwerking. 

Set van 2 bestaat uit 1 x de linker- en 1 x de rechteruitvoering. 
Set van 4 bestaat uit 2 x de linker- en 2 x de rechteruitvoering. 

Goed te combineren met de Sweet trays door het
magnetische element staan ze stevig op een tray. 

Gemaakt in Nederland

Kandelaar
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  21008 LE Light grey/Electric Blue 45 x 45 cm

  21008 RR Red/Rose Quartz 45 x 45 cm

  21008 TB Teal/Bio Green 45 x 45 cm

  21009 LC Light grey /Canary Yellow 45 x 65 cm

  21009 RP Rose Quartz /Purple 45 x 65 cm

  21009 CE Canary Yellow/ Electric Blue 45 x 65 cm

SWEET SOFT MK kussens 100 % wol

Afmetingen: 45 x 45 cm en 45 x 65 cm
Materiaal:  100 % Burel wol. 
De wol is door de natuurlijke eigenschappen en de authentieke verwerking licht vuil- en waterafstotend.
De kussens worden met de hand gemaakt in Portugal by Burel Factory.
Binnenkussen: katoen/polyester

www.studiomippe.nl

Deze opvallende stevige kussens zijn van 100% wol. De wol wordt op ambachtelijke en duurzame wijze
geproduceerd op 19e-eeuwse machines in de Burel Factory in de bergen van de Serra da Estrela in Portugal. Dit
bedrijf zet zich voortdurend in om de minst mogelijke ecologische impact te creëren, daarnaast hanteren zij een
zero-waste-beleid. 

De Burel-schapen die vrolijk ronddartelen in de omgeving van de fabriek zijn trotse hofleveranciers van de wol. 
 

Kleuren en productcodes: 
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Sweet shelf medium Inky Blue  / Sweet tray medium Popsicle Purple / 
Sweet tray small + bracket Yummy Yellow

Sweet shelf medium Fluffy Pink

Sweet Soft kussen Rose Quartz - Purple en Light Grey - Electric Blue Sweet tray medium + bracket No White No Grey

 Sweet Soft kussen Rose Light Grey - Canary Yellow en Light Grey - Electric Blue
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