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1. Open armen De Bastard ontvangt je met open armen. De keramische barbecue van de broers Martijn en Jeroen Wesselink is een

6. Trendkleuren Je komt meteen in vakantiestemming met deze vazen in de trendkleuren turkoois, laguneblauw en jade. Hollands

betaalbaar alternatief voor de duurdere Amerikaanse merken en absoluut hipsterproof. The Bastard, verkrijgbaar in S, M of L, vanaf

ontwerp, bovendien. Dutz, vanaf B27,50 voor een kleine Massiva (links) tot B162,50 voor de Vase Robert (midden), www.dutz.nl.

B349,95. www.bastard.nl. 2. Weerbestendig FueraDentro: de naam is Spaans, maar het is (vooral) een groep Nederlandse

7. Het zonnetje buitenshuis De BLOOM Solar-lamp laadt zichzelf op met zonne-energie. Handig voor in de tuin of op het terras,

ontwerpers die prachtig meubilair maakt, zoals deze kunststof eettafelstoelen. FueraDentro, Shell dining chair, verkrijgbaar in wit,

want er zit geen snoer aan. En nog decoratief en duurzaam ook. BLOOM! Holland, Solarlamp, B69, www.bloomholland.nl.

grijs en zwart, B799, www.fueradentro.com. 3. Relax! Ook al van FueraDentro, dit strakke loungebankje. Het frame is van

8. Vlonderlicht De vlonders van het oer-Hollandse merk Esthec Terrace zijn van kunststof, dus sterk, splintervrij en seizoens

onverwoestbaar teakhout, dus zet de bloemetjes vooral buiten. FueraDentro, Banca Lounge Teak, B2490, www.fueradentro.com.

bestendig. Trek de espadrilles maar uit de kast! Esthec Terrace, prijzen op aanvraag, www.esthec.nl. 9. Terug naar de basis

4. Lust voor het oog Echt siersmeedwerk geeft iedere tuin de allure van een landgoed. Rein Tupker maakt van alles, ook op maat,

Ontwerper en keramist Margot Kat van Rootfolk herleidt de natuur tot basisvormen. En die zie je terug in fantasievol servies en

van sierhekken tot vijverobjecten. Rein Tupker kunst- en siersmeedwerk, prijzen op aanvraag, www.tupker.nl. 5. Tijdloos Heeren-

andere ‘homeware’. Atelier Rootfolk, collectie Roots, schaaltje B22,50, amusebordje B12,50, www.rootfolk.com. 10. Vuur en vlam

grachtgroen, Brabants oker, theekoepelcrème: met de traditionele Monumentenwaaier van Boonstoppel Verf geef je je (al dan niet

Joost van Veldhuizen ontwierp een stoere en tegelijk speelse vuurkorf die hij MIKADO doopte. Je ziet wel waarom. Door de open

historische) buitengevel weer glans. Boonstoppel Verf, prijs op aanvraag, voor verkooppunten zie www.boonstoppelverf.nl.

vormgeving brandt hij natuurlijk als een tierelier. Van Joost, MIKADO, B500, www.vanjoost.com.
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