ONSHUS spring | summer 2015

E
en nieuw jaar.....
Goede voornemens, frisse ideeen en nieuwe mogelijkheden.
We zijn vol enthousiasme bezig gegaan met het ontwerpen,
vormgeven en ontwikkelen van nieuwe items.
Dit heeft geresulteerd in een aantal stoere, nieuwe producten die
we aan onze ONSHUS collectie hebben kunnen toevoegen.
Wij hopen dat u wederom net zo enthousiast wordt over wat de
ONSHUS collectie te bieden heeft voor het komende jaar!
Mocht u een inkoopprijslijst voor wederverkoop willen ontvangen,
neem dan contact met ons op via info@onshus.nl.
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwerpen en het laatste
nieuws via www.onshus.nl (blog) en op facebook + twitter.
(@onshustweet.nl)

Peggy en Yardena
www.onshus.nl

info@onshus.nl

LIVING

LIVING

kussen STREEP

kussen MELEE

PLAID 1/3

2 TONE

UP SIDE DOWN (kandelaar)

GLOED vanilj (geurkaars)

VLAM (kandelaar & schaal)

50 x 50 cm
35 x 50 cm

50 x 50 cm
35 x 50 cm

130 x 170 cm

130 x 170 cm

model 1 10,5 cm h x 9 cm diam.
model 2 12,5 cm h x 9 cm diam.

15 cm h x 8,5 cm diam.

3 cm h x 25,5 cm diam.

stone
petrol
moss
black

sand
grey
black

white / light grey
sand / light grey
black / dark gray

grey / flamingo
clay / graphite

white

brons
black

white
graphite

100% synthetisch

30% wol, 70% acryl

100% acryl

geglazuurd keramiek

gekleurd glas/ gerecyclede paraffine voorzien van vanille geur

gepoedercoat metaal

HUS

HUS ster

letter XL

ANGORA

GLOED (vaas , waxine)

small 12 x 3 x 19 cm
large 19 x 3 x 29,5 cm

small 12 x 3 x 19 cm
large 19 x 3 x 29,5 cm

0,6 x 118 cm
(breedte afhankelijk van letter

140 x 170 cm

15 cm h x 8,5 cm diam.

naturel

ster wit
ster silver metallic

white

blush / rose
mimosa/ eucalyptus
grey / antraciet

brons
black

gerecycled steigerhout

gerecycled steigerhout

gespoten MDF

80% acryl, 16% polyamide, 4%
elastan

gekleurd glaswerk

.69 & .141 natural (kralenslinger)

.69 & .141 black (kralenslinger)

grachtenhuizen XL

HAAK

FLIKKEN

TOL

.69 kraal 30 mm, 2 m lang
.141 kraal 15 mm, 2 m lang

.69 kraal 30 mm, 2 m lang
.141 kraal 15 mm, 2 m lang

10 cm h x 6,5 cm diam. (excl. schroef)

model S 4,5 cm diam.
model L 5,5 cm diam.

model 1, 7cm h x 5,5cm diam.
model 2, 8cm h x 5,5cm diam.
model 3, 9cm h x 5,5cm diam.

natural

w
black

prinsengracht 75 x 0,6 x 141 cm
herengracht 55 x 0,6 x 110 cm
keizersgracht 70 x 0,6 x 120 cm

ongelakte beuken kralen,
met 1 wit gelakte kraal

zwart gelakte beuken kralen, met
1 ongelakte/ naturel kraal

100% linnen

white

natural
black

gespoten MDF

beuken, naturel & gespoten

per set van 5 stuks;
2x S, mat - 1x S, glans
1x L, mat - 1x L, glans
ongeglazuurd & wit geglazuurd
keramiek

beuken hout

LIGHTING

DINING

tafelLAMP (wandlamp)

staLAMP (wandlamp)

lamp AMS. (wandlamp)

.19 (servies)

.19 (servies)

.19 (servies)

.19 (servies)

27 x 7 x 40 cm

51 x 8 x 165 cm

prinsengracht 21,5 x 7 x 40 cm
herengracht 21,5 x 7 x 36,5 cm
keizersgracht 17 x 7 x 34,5 cm

espresso/ 2st. 6,5 h x 6 cm diam.
35 x 50 cm

bord s
bord m

50 x 50 cm
35 x 50 cm

latte

white

white

white

white

white

white

white

gepoedercoat metaal

gespoten MDF

gepoedercoat metaal

geglazuurd keramiek

geglazuurd keramiek

geglazuurd keramiek

geglazuurd keramiek

PLANK

GLAS

.12 (onderzetter)

3 cm h x 35 cm diam.

karaf
24 cm h x 10 cm diam.
water glas 8 cm h x 8,5 cm diam.

3,5 cm h x 17 cm diam.

naturel

clear

naturel

gerecycled steigerhout

glas

ongelakte beuken kralen,
met 1 wit gelakte kraal

Holland Textiel (tafelkleed)

Holland Textiel (schaal)

KANT (tafelkleed)

250 x 150 cm
350 x 150 cm

28 cm diam.

250 x 145 cm
met schulprand

donker grijs pompdoek

donker grijs pompdoek

black

100% katoen

100% katoen, verhard

67% polyester, 33% viscose

1,1 cm h x 15 cm diam.
1,1 cm h x 20 cm diam.

10 cm h x 7,5 cm diam.
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