
De Britse kunstenaar Robert Bradford is niet meteen een groene jongen, maar hij  
verheft recycleren wel al jaren tot een kunst. Met minuscule onderdelen van speel- 
goed en andere plastic voorwerpen creëert hij levensgrote driedimensionale kunst-
werken – een bonte collectie van mensen en dieren in alle kleuren van de regenboog. 
Hond Foo Foo is alvast onze favoriet.

recycleren 
               is een kunst

Rob eRT b R A d f o Rd
www.robertbradford.co.uk 1

n ice to k now, n ice to h av e

2 PL A NT wA LL
www.greenfortune.com

Zicht op groen vermindert stress en stimuleert de crea-
tiviteit. Waar wacht u nog op? Integreer meer groen in 
uw omgeving met de Plantwall van Green Fortune. Een 
verticale binnentuin die qua formaat, stijl en planten-
keuze perfect kan worden aangepast aan uw bedrijvige 
behoeften. 

natuur
tegen de muur

 groen
         genieten

  Capital kleurt uw humeur met fijne weetjes, frisse ideeën  
en fleurige hebbedingen. Zo hebt u alles in huis – en tuin – voor een  

zalige lente en een stijlvolle start van de zomer.

TeKST valerie du pre
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GoLf,  T h e LuxuRy f oL Io
www.wonderlandpublications.com 3 3 tHe green green grass of golf

‘Golf – The Game, The Terrain And Where It’s All 
Going’ brengt een episch eerbetoon aan het 
golf    spel. Het handgemaakte meesterwerk be  vat 
bijdragen van gerenommeerde architecten, 
kun ste naars, professionele spelers en andere 
hotshots op en naast de green. Deze limited edi-
tion – wereldwijd zijn er 10 exemplaren – biedt 
u golfgenot op groot formaat (1,1 m x 0,4 m).

5 klasse, de klok rond

Designer Dirk Van Saene tekende in opdracht 
van het prestigieuze Delvaux een fleurige zijden 
foulard in twee verschillende tinten: een gele 
voor overdag (Jour) en een rode versie voor  
’s nachts (Nuit). Ook Delvaux’ iconische handtas 
Briljant kreeg een opvallend plaatsje in de print. 
Zo draagt u de klok rond een carré met klasse.

bloemenbad

pluk 
   de dag

De zomer hangt in de lucht en de kersen hangen 
in uw living, dankzij deze Black Cherry Lamp van 
Nika Zupanc. Design om duimen en vingers bij af te 
likken. Verkrijgbaar in zwart, wit en geel, met één, 
twee of drie kersen. Sweet!

C A RR e d IRk VA N sA eN e
www.delvaux.com5

Laat de zon het afweten? In dit zalige mozaïekbad van Solklippa 
& Skogh geniet u als God in … Scandinavië. Het opmerkelijke 
ontwerp is geïnspireerd op Zweedse zomerbloemen en staat schit-
terend in elke badkamer dankzij de statige leeuwenpoten. Heerlijk 
extravagant.

MosA IC bAT h T ub
www.mosaicsweden.com 6

bL AC k C h eRRy L A MP 
www.nikazupanc.com4

[ CAPITAL 11 ]

5

L If es T y L e



8 comfortabele kruiwagen

Gun uw groene vingers de nodige rust met de 
Loungebarrow van Sascha Urban en Dorothea 
Wirwall. In enkele seconden tovert u deze 
kruiwagen om tot een comfortabele lederen 
loungezetel met handig laptoptafeltje. Het 
concept gooide begin dit jaar hoge ogen op 
de internationale interieurbeurs IMM Cologne 
en is perfect voor wie wil snoeien in tuin én 
bedrijfskosten.

10 Het groene beest

“Als Batman echt zou bestaan, dan stond er vast 
een Beast in zijn garage”, beweren de makers 
van deze hoogtechnologische hybridefiets. Het 
crosscountrybeest is pas op de markt en neemt 
meteen de leiding met zijn elektrisch power-boos-
ting systeem en exclusieve Brembo-remmen, 
bekend uit het formule 1-circuit. Fabrikant M55 
houdt er bovendien een ecologische visie op na, 
dus van ons krijgt The Beast groen licht.

LouNG ebA RRow
www.designboom.com8

The beAsT – eLeCTRIC LuxuRy bIke
www.m55-bike.com10

Tim en Fiona van T&F Shoemakers blazen de klassieke Derby-schoen nieuw 
leven in. Ze kiezen daarbij voor verrassende kleurencombinaties, moderne 
materialen en originele afwerkingen. Maak uw keuze uit de smaakvolle  
collectie of stel zelf een uniek paar samen via de website.

T& f sL ACk d eRby 
www.tandfslackshoemakers.com7

moderne 
klassieker

De eco-luxury horloges van het 
Italiaanse WEWOOD zijn puur 
na  tuur, gemaakt van 100 pro cent 
natuurlijk hout en 0 procent che- 
micaliën. Voor elk verkocht hor-
loge plant WEWOOD een boom. 
Dus niet alleen uw pols, maar ook 
onze planeet wordt hier beter van.  

een boom  
van een horloge 

w e wood C RoNo 
www.we-wood.us9
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