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DESIGN 
YOUR FUTURE
De wereld om ons heen verandert steeds sneller; technologisch, sociaal 
maatschappelijk en politiek. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen 
voor uw organisatie. 

De foto op de cover, genaamd ‘Blind’ (Plastic Soup), is onderdeel van onze 
nieuwe fotocollectie en refereert naar het uitdagende project van Boyan Slot. 
Hij heeft een briljante manier bedacht om plastic uit de oceaan te halen. 
Met creativiteit en daadkracht maakt deze jongeman de wereld een stukje beter.  
Zo kunt u ook uw organisatie en de wereld een stukje beter maken.  
 
Wij hopen u met onze kunstzinnige objecten te kunnen inspireren en uw 
boodschap van creativiteit en daadkracht uit te kunnen laten dragen.

U bent in controle: Design your Future!

Voor bestellingen en informatie kunt u contact opnemen 
met uw leverancier voor relatiegeschenken.

BLIND
Fotograaf : Esther de Cuijper
Materiaal : Epoxy 
Afmeting : 100 x 150 cm.
Art. nr. : 019128MDEC 

Beperkte oplage van 10 stuks.
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ALLES DRAAIT 
OM 
De wereld draait om elkaar. Zonder 
wederzijds vertrouwen bestaat er 
geen harmonie. De cirkel in het 
object is draaibaar.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Messing / vernikkeld 
  op graniet
Afmeting : 170 cm. 
Art. nr. : 019077MZG
Optie tekstplaatje  : 5 x 4 cm.

NEW PRODUCTS
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Wij hebben een collectie nieuwe objecten ontwikkeld. Met titels 
als ‘Fuego’, ‘Licht brengt warmte’ en ‘Heart’, passen ze uitstekend 
bij de huidige tijdsgeest. Ze zijn in te zetten als geschenk of om uw 
interieur te verrijken. Natuurlijk gaan we ook graag met u in 
gesprek om objecten in uw opdracht te ontwikkelen.

NEW PRODUCTS

‘Hollandse bloemenpracht’ kan verticaal
als sculptuur gebruikt worden of los als 
bijvoorbeeld fruitschaal.

 ©
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HOLLANDSE 
BLOEMENPRACHT
Dit prachtige ontwerp is opgebouwd uit 
tulpen. Het heeft in verticale stand een 
functie als sculptuur. Los (zonder sokkel) 
kan het gebruikt worden als fruitschaal.

Motivatie: Met elkaar bouwen wij aan 
groei en bloei.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Verzilverd
Afmeting : 52 cm.
Art. nr. : 019173MZG

 ©
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GEDRAGEN 
DOOR PASSIE 
Deze opvallende kunstzinnige schaal wordt  
gedragen door een mensfiguur als steunpunt.  
 
Motivatie: Elk doel wordt gedragen door passie.
 
Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Resin / Oud Hollands verzilverd
Afmeting : 39 x 10 cm.
Art. nr. : 019174MNF

Andere kleur van de schaal mogelijk vanaf 50 stuks.
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LET’S GO!
Ontwikkelingen gebeuren in 
cirkels. Cirkels waarbij een mens 
andere rollen aanneemt om het 
doel te bereiken. De oplichtende 
figuren zijn met de hand bewerkt. 

Motivatie: Op weg met onze 
kennis naar een grenzeloze 
toekomst.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Verzilverd
Afmeting : 25 cm.
Art. nr. : 019095MZGQ
Optie tekstplaatje  : 6 x 1,5 cm.
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FUERZA
Motivatie: De stier wordt in vele culturen gezien als een 
symbool van kracht. Kracht om doelen te behalen. 

De kop van de stier fungeert als kurkentrekker 
en is gemaakt van het sterke en tijdloze brons. 
De romp is verkrijgbaar in zowel brons als in giethars.

Kunstenaar : Sander Grimmelius
Afmeting : 23 x 10 cm. 
 
Art. nr. brons : 019180MSB
Art. nr. giethars : 019178MNF

Ook verkrijgbaar als wijnpakket
Art. nr. brons : 019181MFO
Art. nr. giethars : 019179MFO

 ©
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HEART
Het krachtige, universele, hartvormige  
symbool is hier gestileerd weergegeven. 

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Verzilverd
Afmeting : 18 cm. 
Art. nr. : 019176MZG
Optie tekstplaatje  : 4 x 4 cm.

TROTS
 
Een prachtig verfijnde weergave in oud Hollands
verzilverd en keramiek van de strevenswaardige  
emotie trots. De pauwen zijn zowel als paar als 
los verkrijgbaar.  

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Oud Hollands verzilverd / keramiek
Afmeting : 20 cm. 
 
PER PAAR 
Art. nr.: 018383MKP 
 
LOS 
Art. nr.: 019182MKP
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HARTELIJK DANK
Hartelijk dank voor de 
gezamenlijke inzet.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 12 x 15 cm.
Art. nr. : 017804MSLQ
Optie gravering: 3 x 1,5 cm.

 DANK VOOR UW INZET
De gouden roos symboliseert 
UW GEWAARDEERDE INZET en 
betrokkenheid die zorgt voor 
de fijne momenten.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 13 cm.
Art. nr. : 017155MSLQ
Optie tekstpl.: 1,5 x 1,5 cm.

DE RUGZAK VAN JE LEVEN
Ieder mens draagt in zijn leven 
zijn eigen rugzak met zich mee 
waar men het liefst mooie 
momenten in stopt.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 6,5 cm.
Art. nr. : 016157MSLH

DE DENKENDE MENS
Denken op hoog niveau, 
symbool voor het creatief 
oplossen van problemen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 23 cm.
Art. nr. : 011141MSLQ
Optie tekstpl.: 3 x 3 cm.

 HART VOOR ELKAAR
Iets voor ELKAAR betekenen, 
dat geeft een fijn gevoel.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 5 cm.
Art. nr. : 014631MSLQ

 TOGETHER
Symbool voor eenheid en 
verbondenheid op een 
eigentijdse, maar toch 
herkenbare wijze. 
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 16 cm.
Art. nr. : 014728MSLQ
Optie tekstpl.: 3 x 3 cm.

TAKE CARE
Steun geven, mentaal en fysiek, 
waarbij de betrokkenen zich 
goed voelen!
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 7 cm.
Art. nr. : 012496MSLQ
Optie tekstpl.: 3 x 1,5 cm.

ZEG HET MET EEN BLOEM
Ik geef je een blijvende bloem 
die altijd straalt! Een speciaal 
geschenk voor speciale mensen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 15 cm.
Art. nr. : 018371MSLQ
Optie tekstpl.: 3 x 3 cm.

Met kokertje voor uw 
persoonlijke boodschap.
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HAPPINESS
Geluk geven en ontvangen. Een olifant 
met opgeheven slurf is het internationale 
symbool voor geluk.
Materiaal : Porselein
Formaat : 9,5 cm.
Art. nr. : 017170MKP

VISIE
Met vertrouwen naar de toekomst.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 14 cm.
Art. nr. : 016393MSLQ
Optie tekstplaatje : 6 x 1,5 cm.

SAMEN DE ZAAK VAN DE GROND TILLEN
Ieder individu levert zijn/haar bijdrage: 
Dank hiervoor.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 13,5 x 6,5 cm.
Art. nr. : 016595MSLQ
Optie gravering : 6 x 1,5 cm.

 KIJK NAAR DE TOEKOMST
Het venster van de toekomst ligt 
voor ons open.
Materiaal : Verbronsd 
Formaat : 14 cm.
Art. nr. : 017805MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

WELZIJN IN VERBONDENHEID
Zorg voor elkaar geeft 
een gevoel van eenheid.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 16 cm.
Art. nr. : 017837MSLQ
Optie gravering : 2,5 x 6 cm.



12

SUCCES
De eerste stappen zijn gezet. Succes 
gewenst in de toekomst.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 20 cm.
Art. nr. : 017204MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

SUCCESVOLLE HERINNERING
Gemeenschappelijke werkzaamheden 
succesvol van de grond getild.
Materiaal : Verbronsd
Formaat glas : 10 x 15 cm.
Art. nr. : 014760MSLQ
Optie tekstplaatje : 5 x 1,5 cm.

COMMUNICATIE  (PEN)
Goede communicatie brengt goede 
samenwerking tot stand.
Materiaal : Verzilverd
Formaat : 15 cm.
Art. nr. : 017001MZG
Optie gravering : 5 x 0,4 cm.

ELKAAR STEUNEN
Elkaar de helpende hand toereiken 
vormt de kiem van een fijner leven.
Materiaal : Verzilverd
Formaat : 25 cm.
Art. nr. : 019100MZG

PERSONAL CARE (NOTITIEBLOKHOUDER)
Persoonlijke aandacht voor iedereen 
helpt mensen om met plezier hun 
taken te volbrengen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 18 x 10 cm.
Art. nr. : 012310MSLQ
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FOR YOU! 
Met dit klavertje 5 wensen wij u nog 
meer dan geluk!
Materiaal : Verzilverd
Formaat : 19 cm.
Art. nr. : 019096MZGQ
Optie tekstplaatje : 5 x 2,5 cm.

VOORUITGANG
Het samen aangaan van uitdagingen 
creëert optimisme en toekomstperspectief.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 17 cm.
Art. nr. : 011105MSL
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

OP DE VOORSTE GOLF  
Ieder levert zijn eigen specifieke bijdrage 
aan het geheel. Door die specifieke inzet 
blijven we op de voorste golf.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 22 cm.
Art. nr. : 016956MSLQ

GELUK BRENGEN
U betekent voor mensen iets bijzonders. 
U brengt hen geluk. U bent een mens 
van goud voor die ander.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 5 cm.
Art. nr. : 017163MSLQ

TOGETHER
Een goede verstandhouding, een goede 
sfeer, een positief gevoel!
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 18 cm.
Art. nr. : 015593MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 1,5 cm.

Andere kleur 
van de sokkel 
mogelijk vanaf 
50 stuks.
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NIET ZONDER JOU 
Dit bijzondere sculptuur uitgevoerd in een zilverlegering 
is speciaal vervaardigd voor het Familiehuis Daniel den 
Hoed. Het ontwerp heeft de vorm van een vierkant huis; 
wij staan met elkaar vierkant achter kankerpatiënten en 
hun familie. Alles draait in het Familiehuis om mensen, 
saamhorigheid en echt contact. Deze symboliek wordt 
op mooie wijze weerspiegeld door het samenzijn van 
mensen in het huis: iedereen is met elkaar verbonden.
 
Met de aankoop van dit sculptuur en deze armband 
wordt er bijgedragen aan de bouw van een nieuw 
Familiehuis Daniel den Hoed, een warm thuis voor 
familie van kankerpatiënten. Van ieder verkocht sculptuur 
komt € 7,- ten goede aan dit project. Bij iedere verkochte 
armband komt er € 2,50 ten goede aan dit project.

Omdat ‘samen’ zo belangrijk is.

SCULPTUUR
Materiaal : Oud Hollands Verzilverd
Formaat : 10 x 12 cm.
Art. nr. : 018702MZGQ
Optie tekstplaatje : 6 x 1,5 cm.

ARMBAND
Materiaal : Verzilverd met leren koord
Formaat : 1,5 x 2,5 cm.
Art. nr. : 019198MZGH

SAMEN OP DE VOORSTE GOLF
Motivatie: Samen op de 
voorste golf.

Inhoud:
• Sculptuur
• Houten bewaarkist 15 x 12 x 9 cm.

Materiaal : Verzilverd
Formaat : 10,5 cm.
Art. nr. : 017904MZGQ
Optie gravering in de sokkel:
4,5 x 2,5 cm.

GEBUNDELDE KRACHT
Motivatie: Door eenheid van 
kracht kunnen wij meer voor 
elkaar betekenen.
 
Inhoud:
• Sculptuur
• Houten bewaarkist 15x12x9 cm.

Materiaal   : Verbronsd
Formaat  : 11 cm.
Art. nr.  : 017897MSLQ
Optie gravering in de sokkel:
4,5 x 2,5 cm.

PAKKETTEN
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CHAPEAU!
Hoed af voor alles wat is bereikt!

Kunstenaar : Rob Verhoeven
Materiaal : Verbronsd
Afmeting : 25 cm.
Art. nr. : 016065MFO
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

Sculptuur los
Art. nr. : 015792MSLQ

POSITIEVE KLANKEN, 
VROLIJKE KLANKEN 
Een vrolijke sfeer maakt positieve krachten los.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 22 cm.
Art. nr. : 018966MFO
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

Sculptuur los
Art. nr. : 012651MSLQ
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GELUK
Ik geef je geluk met open handen.  
Materiaal : Verbronsd/verguld
Formaat : 5 cm.
Art. nr. : 017862MNF

HAPPINESS
Geluk geven en ontvangen. Een olifant 
met opgeheven slurf is het internationale 
symbool voor geluk.
Materiaal : Porselein
Formaat : 6 cm.
Art. nr. : 018864MFO

ER ZIT MUZIEK IN! 
Mensen vormen de sleutel tot een 
organisatie waar muziek in zit.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 19 cm.
Art. nr. : 018965MFO
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

Sculptuur los
Art. nr. : 015409MSLQ

OP DE VOORSTE GOLF 
Met elkaar blijven we op de voorste golf.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 30 cm.
Art. nr. : 017873MFO

SMILING ELEPHANT  
Een olifant met een hele lange slurf. 
Het geluk kan niet op. Zóveel geluk 
wensen wij u.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 21 x 16,5 cm.
Art. nr. : 018692MFO

 DANCE
Dans, lach, spring! Positief de toekomst in!
Materiaal : Verzilverd
Formaat : 5 cm.
Art. nr. : 018964MFO

 ©
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PAKKET DANK 
Inhoud:
• Sculptuur “De Handdruk”
• Fles kwaliteitswijn rood en wit

Materiaal : Verbronsd
Formaat : 18,5 cm.
Art. nr. : 017095MFOQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

Dank sculptuur los
Art. nr. : 015411MSLQ

DANK IN BRONS 
Materiaal : Brons
Formaat: : 32 cm.
Art. nr. : 001108MSBQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

Materiaal : Brons,
  groene patina
Formaat : 35 cm.
Art. nr. : 001114MSBQ
Optie tekstplaatje : 5 x 4 cm.

Materiaal : Brons, 
  groene patina
Formaat : 47 cm.
Art. nr. : 001115MSB
Optie tekstplaatje : 6 x 2,5 cm.

DANK
Motivatie: Bij vele gelegenheden geven 
wij elkaar de hand. Op deze wijze drukken 
wij onze verbondenheid uit.
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OP DE JUISTE GOLFLENGTE 
COMMUNICEREN

Materiaal : Messing / verbronsd
Formaat : 40 x 19 cm.
Art. nr. : 018854MSLQ

GROTE VERSIE MET 7 FIGUREN
Materiaal : Messing / Verbronsd
Formaat : 35 x 17 cm.
Art. nr. : 018521MSLQ
Andere gravering op aanvraag

KLEINE VERSIE MET 5 FIGUREN
Materiaal : Messing / verbronsd
Formaat : 24 x 9 cm.
Art. Nr. : 018949MSLQ

BEAUTIFUL PEOPLE IN COMMUNICATION
De juiste communicatie vormt de rode 
draad voor een organisatie in balans.



19

HARTEKINDEREN
Wij sluiten de kinderen in ons hart, 
geef ze kansen, maak ze blij.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 16 cm.
Art. nr. : 018242MSLQ
Optie tekstplaatje : 5 x 1,5 cm.

MUCH HAPPINESS IN FUTURE TIMES
Hand, Hoofd en Hart gaan samen en 
vormen zo de kern van harmonie.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 21 cm.
Art. nr. : 014815MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

VISIE
Gebruikmakend van al onze zintuigen 
kunnen wij veel voor u betekenen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 30 cm.
Art. nr. : 018523MSLQ
Optie tekstplaatje : 5 x 4 cm.

OP WEG
De bestemming wordt bereikt na de 
nodige inspanning.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 13,5 cm.
Art. nr. : 015819MSLQ
Optie tekstplaatje : 6 x 2,5 cm.

DE GOUDEN STAP
De gecultiveerde fantasievogel zet een 
belangrijke stap voorwaarts. Zeer nood-
zakelijk in deze tijd. Deze stap kunnen wij 
ook met elkaar zetten.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 17 cm.
Art. nr. : 018683MSLQ
Optie tekstplaatje : 6 x 2,5 cm.

GEBUNDELDE SAMENWERKING
Samen kunnen wij de wereld aan!
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 2 cm.
Art. nr. : 017319MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 1,5 cm.

 ©
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HOOGSTAAND GEÏNSPIREERD
Inspiratie - Overleg - Samenwerking geeft 
succes en tevredenheid. 
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 21 cm.
Art. nr. : 014744MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

COMMUNICATIELIJNEN MET PERSOONLIJKE 
INTERESSE
Succes en kwaliteit zijn afhankelijk van de in-
dividuele creatieve inbreng van alle mensen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 20 cm.
Art. nr. : 016104MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

SAMEN STAAN WE STERK
Samen vormen we een blok en trotseren 
we de uitdagingen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 13 cm.
Art. nr. : 015794MSLQ
Optie tekstplaatje : 5 x 2,5 cm.

TOEKOMST DOOR SAMENWERKEN
Alles draait om verantwoordelijkheids-
gevoel ten opzichte van elkaar, waardoor 
collectief succes geboekt wordt.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 23 cm.
Art. nr. : 011829MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

DE GOUDEN BRON VAN INSPIRATIE 
Alles draait om de Gouden Inspiratie die 
binnenin ons ligt.
Materiaal : Brons
Formaat : 28 cm.
Art. nr. : 014792MSBQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

KRACHT
De stier is het symbool voor kracht. 
De gouden horens wijzen op toekomstige 
welvaart. Het origineel is gevonden in 
Mesopotamië.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 14 x 18 x 7 cm.
Art. nr. : 018989MSL
Optie tekstplaatje : 10 x 2,5 cm.
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OP WEG NAAR EEN ZONNIGE TOEKOMST
Een zonnige toekomst heeft te maken 
met blijheid in alles wat we doen, thuis 
en in de werksfeer. Dat wensen wij 
iedereen toe.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 28 cm.
Art. nr. : 014357MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

VAN MENS TOT MENS
Dit object weerspiegelt de balans tussen 
de menselijke factoren die noodzakelijk 
zijn voor een duurzame relatie.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 24 cm.
Art. nr. : 000013MSLKQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.
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YOU ARE THE CHAMPION!
Motivatie: You are the champion!
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 27 cm.
Art. nr. : 018675MSL
Optie tekstplaatje : 5 x 2,5 cm.

  OP WEG NAAR HET NIEUWE
Met een krachtige slag doorbreekt het 
figuur de cirkel op weg naar een nieuw 
begin.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 24 cm.
Art. nr. : 016697MSLQ
Optie tekstplaatje : 3 x 3 cm.

SAMEN DE HANDEN INEEN  
Door de handen ineen te slaan ontstaat 
er een bolwerk van kracht en energie.
Materiaal : Brons
Formaat : 19 cm.
Art. nr. : 015560MSBQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

Dit sculptuur is ook te 
bestellen met een zilverkleurig 
of bronskleurig bovenstuk.

ZILVERKLEURIG 
TOPSTUK
Art. nr.: 018676MSL

BRONSKLEURIG 
TOPSTUK
Art. nr.: 018677MSL
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EEN HANDDRUK 
VAN GOUD
Als dank voor de goede contacten.

Kunstenaar: Corry Ammerlaan

GROOT
Materiaal : Verbronsd
Afmeting : 30,5 cm.
Art. nr. : 018908MSLQ
Optie tekstplaatje  : 10 x 2,5 cm.

KLEIN
Materiaal : Verbronsd
Afmeting : 18,5 cm.
Art. nr. : 018950MSLQ
Optie tekstplaatje  : 6 x 1,5 cm.
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LAUWERKRANS
De lauwerkrans werd in de klassieke oudheid 
geschonken aan overwinnaars. In dit ontwerp 
wordt de lauwerkrans verwerkt in een strakke 
schaal. Een stijlvol en tijdloos object voor 
overwinnaars!  
 
Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Verzilverd 
Afmeting : 36 cm. 
Art. nr. : 019106MZG

NEW PRODUCTS

 ©
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Dit ontwerp straalt eensgezindheid 
en harmonie uit.
Materiaal : Verbronsd / glas
Formaat : Ø 41 cm. (schaal)
Art. nr. : 014767MGLQ
Optie gravering in het midden 
van het glas: max. 6 x 6 cm.
Gravering aan de rand op aanvraag.

Met gebundelde energie verlicht je elk 
probleem. Samen sta je sterk.
Materiaal : Verbronsd / glas
Formaat : Ø 31 cm. (schaal)
Art. nr. : 016664MGL

SAMEN DE ZAAK VAN DE GROND TILLEN

HET VAN DE GROND TILLEN
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TOGETHER 
Samen creëren wij een zinvol 
bestaan. We hebben elkaar nodig om tot 
een gezamenlijk doel te komen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : Ø 31 cm. (schaal)
Art. nr. : 018227MGL

DE HELPENDE HAND 
Met dank voor uw inzet! Alles draait om 
de vele helpende handen die nodig zijn 
om er met elkaar iets van te maken.
Materiaal : Verzilverd / glas
Formaat  : Ø 32 cm. (Schale)
Art. nr.  : 015357MGLQ

Optie gravering in glas : 6 x 1,5 cm.
Eigen ontwerp van de inleg mogelijk 
vanaf 50 stuks.



 ©
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GOUDEN MENSENNETWERK
Samen kunnen wij presteren. Die prestaties leiden tot prachtige resultaten.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Messing
Afmeting : 39 cm.
Art. nr. : 018914MZG
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CUSTOM DESIGNS

3D Ontwerp Lindeboom schaal  

Met ontwerp in uw opdracht kiest u voor een object dat de  
kernwaarden van uw organisatie, uw merk of uw waardering
op unieke en stijlvolle wijze overbrengt. Het custom design  
is naar keuze te vervaardigen in vele materialen en stijlen.  
Custom design objecten hebben een zeer blijvend karakter 
en zullen vele jaren uw merk/kernwaarden blijven uitdragen. 

Het object, een sculptuur, gebruiksvoorwerp
of interieurartikel, kan ingezet worden als:

• Relatiegeschenk
• Jubilarisgeschenk
• Groot iconisch object
• Interieurobject
• Award
• Creatieve premium
• Kerstpakket 
• Afstudeergeschenk
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KERSTPAKKET OP MAAT:
DE LINDEBOOM 
De Lindeboom is een organisatie uit België die zorg biedt aan ouderen.
Met trots bedienen we hen al 14 jaar lang met persoonlijke kerst-
pakketten. Voor iedere kerst ontwikkelen wij een non-food artikel 
op maat. Van watersets tot wijnkaraffen, van sculpturen tot tapasschalen,
De Lindeboom verrast zowel haar medewerkers als relaties met een 
bijzonder en persoonlijk geschenk. 

Voor kerst 2017 hebben wij stijlvolle schaaltjes ontwikkeld.
De ontwikkeling is begonnen met enkele schetsvoorstellen waarin  
het logo van De Lindeboom centraal stond. Aan de hand van een  
3D weergave van de schets zijn samen met De Lindeboom enkele
aanpassingen gedaan alvorens het ontwerp in productie te nemen.
Het resultaat is een schitterende schaal die relaties en medewerkers
wederom verrast en creatief waardeert.
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CUSTOM DESIGNS

IGVM
Deze sculptuur is speciaal in opdracht ontworpen 
voor het Belgische Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen (IGVM). Dit ontwerp is 
speciaal gemaakt voor de 15e verjaardag van het 
Instituut:

“Vergeet nooit dat een politieke, religieuze of 
economische crisis volstaat opdat de rechten 
van de vrouw opnieuw in vraag worden gesteld. 
Deze rechten zijn nooit verworven. Vrouwen moeten 
waakzaam blijven, hun ganse leven lang.”

Simone de Beauvoir (1949). 
De Tweede Sekse.

Kunstenaar: Gevorg Kootanjan
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LICHT BRENGT WARMTE 
Kandelaar met uitgefreesde houten mensfiguren. 
Dit is met een speciale bedoeling vormgegeven; 
zeer verfijnd. Het licht straalt het silhouet uit van 
de mensen met wie u samen bent.  

Motivatie: Licht brengt warmte in beweging. 
Het zijn de mensen die daar aan bijdragen.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Materiaal : Hout  
Afmeting : 40 x 20 cm.
Art. nr. : 019177MNF



 ©
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SCHOUDER AAN SCHOUDER
In harmonie gaan we er met 
elkaar voor.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 25 cm.
Art. nr. : 001204MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

APPLAUS VOOR UW PRESTATIE
Als dank voor de geleverde 
inspanning.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 27 cm.
Art. nr. : 018235MSLQ
Optie tekstplaatje : 6 x 1,5 cm.

Figuren in andere kleuren 
op aanvraag.

THE SKY IS THE LIMIT
De kunstenaar heeft weergegeven 
dat als de mensen elkaar ondersteu-
nen niets onmogelijk is. Daardoor 
wordt ‘the sky the limit’.
Materiaal  : Verbronsd
Formaat : 18 x 8 x 27 cm.
Art. nr. : 016146MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 1,5 cm.

ON THE ROAD
Vooruitgang bestaat alleen bij 
de gratie van spanningen en 
inspanningen.
Materiaal : Brons
Formaat : 23 cm.
Art. nr. : 011606MSBQ
Optie tekstplaatje : 6 x 2,5 cm.

GEFELICITEERD
Met de beste wensen naar een 
succesvolle toekomst.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 18 cm.
Art. nr. : 018690MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.
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BLOEI
Het moment van bloei wordt 
in dit sculptuur als teken in 
de tijd gezet.
Materiaal : Brons
Formaat : 34 cm.
Art. nr. : 015125MSB
Optie tekstplaatje  : 4 x 4 cm.

IN DE BLOEMETJES GEZET
Deze vrouw is als een kroon-
juweel met topkwaliteit.
Materiaal : Verbronsd
Formaat :  37 cm.
Art. nr. : 012114MSLQ
Optie tekstplaatje  : 4 x 4 cm.

GEKROONDE MAN
Trots op hetgeen je bereikt 
hebt, een kroon op je werk.
Materiaal : Verbronsd
Formaat :  37 cm.
Art. nr. : 012112MSLQ
Optie tekstplaatje  : 4 x 4 cm.

SAMENWERKING
Een goede samenwerking is de 
basis voor goed zakendoen.
Materiaal : Verbronsd
Formaat :  34 cm.
Art. nr. : 000003MSLQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.
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VAN MENS TOT MENS
Dit object weerspiegelt de balans tussen 
de menselijke factoren die noodzakelijk 
zijn voor een duurzame relatie.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 35 cm.
Art. nr. : 000013MSLMQ
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm.

OP SCHEIDING VAN WEGEN
Deze treffende sculptuur behoeft weinig 
uitleg. Kort gezegd: veel geluk op de weg 
die u in de toekomst zult gaan! 
Materiaal : Brons
Formaat : 20 x 11 cm.
Art. nr. : 001126MSBQ
Optie tekstplaatje : 6 x 2,5 cm.

STERKE GOUDEN KRACHTEN
Sterke gouden krachten stralen duur-
zaamheid uit, zoals ook in de natuur. 
Het ontwerp is geïnspireerd door bomen, 
in het natuurpark Troodos op Cyprus.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 19 x 35,5 cm.
Art. nr. : 018913MSL

DE DENKENDE MENS
Denken op hoog niveau, symbool voor 
het creatief oplossen van problemen.
Materiaal : Brons
Formaat :  38 cm.
Art. nr. : 015658MSBQ
Optie tekstplaatje  : 5 x 4 cm.

 ©
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CREATIVITEIT TO THE POINT
De kleuren en mensfiguren in het haar, 
geven voor de meedenkende mens 
symbolische mogelijkheden om met 
elkaar verder te kunnen.
Materiaal : Brons
Formaat : 26 cm.
Art. nr. : 016046MSB
Optie tekstplaatje : 4 x 4 cm. 

SAMENWERKING OP NIVEAU TOT OVER 
DE GRENZEN
Vanuit een gemeenschappelijke 
kern komen wij tot elkaar.
Materiaal : Brons
Formaat : 26 cm.
Art. nr. : 016122MSBQ
Optie tekstplaatje  : 4 x 4 cm.

SAMENWERKING IN BEWEGING
Vrijheid in bewegen door 
creatief samen te werken.
Materiaal : Brons
Formaat : 38 cm.
Art. nr. : 015540MSBQ
Optie tekstplaatje  : 6 x 2,5 cm.

DIVERSIFICATIE
De individuele kwaliteiten van een ieder 
samen, vormen een krachtige eenheid.
Materiaal : Brons
Formaat :  37 cm.
Art. nr. : 011000MSB
Optie tekstplaatje  : 6 x 2,5 cm.

MET DE WIND IN DE ZEILEN
Elk nieuw verband, activiteit, vraagt om 
voorspoed op vele fronten.
Materiaal : Verbronsd
Formaat : 42 x 26 cm.
Art. nr. : 018915MSLQ
Optie tekstplaatje : 8 x 4 cm.

 ©
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TOEKOMST DOOR SAMENWERKEN
Alles draait om verantwoordelijkheids-
gevoel ten opzichte van elkaar, waardoor 
collectief succes geboekt wordt.
Materiaal : Brons
Formaat : 80 x 22 cm.
Art. nr. : 012884MSB
Excl. sokkel

ON THE ROAD
Vooruitgang bestaat alleen bij de 
gratie van spanningen en inspanningen.
Materiaal : Brons
Formaat : 43 cm.
Art. nr. : 012047MSB
Optie tekstplaatje : 10 x 2,5 cm.

SAMENWERKING OP NIVEAU
Vanuit een brede basis vieren deze 
figuren een succesvolle verbintenis.
Materiaal : Brons
Formaat : 45 cm.
Art. nr. : 001111MSB
Optie tekstplaatje : 10 x 2,5 cm. 

SCHOUDER AAN SCHOUDER
In harmonie gaan we er met elkaar voor.
Materiaal : Brons
Formaat : 50 cm.
Art. nr. : 001117MSB
Optie tekstplaatje : 10 x 2,5 cm. 

TEAMING AT THE TOP
In wederzijds begrip worden 
essentiële stappen ondernomen.
Materiaal : Brons
Formaat : 42 cm.
Art. nr. : 014139MSB
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IN EXTASE
 
In Extase is een werk waarin de vreugde 
die men samen kan beleven tot uiting wordt
gebracht. Het is een stijlvolle, evenwichtige  
toevoeging aan vrijwel ieder type interieur. 
De doorzichtige perspex sokkel geeft de 
kijker het gevoel dat het sculptuur zweeft 
en geeft het sculptuur alle aandacht.
 
Kunstenaar : Corry Ammerlaan
Afmeting : 100 cm. 
 
GIETHARS BRONS GEPATINEERD 
Art. nr. : 019156MNF 
Excl. sokkel

BRONS 
Art. nr. : 001109MSB
Excl. sokkel
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We hopen u ook met onze nieuwe interieur  
producten aangenaam te kunnen verrassen.  
Ze hebben - in onze ogen - een trendy en bijzondere  
uitstraling en kunnen zowel uw woonkamer als de  
receptie van uw bedrijf een persoonlijke touch geven. 

INTERIOR

FLASHY ANGLES
Flashy Angels combineert een strak en innovatief ontwerp
met een sfeervolle uitstraling. De metalen vlakken haken 
in elkaar en bepalen zo de vorm van de lamp. Door de  
vlakken anders in elkaar te haken veranderd de vorm. 

Materiaal : Metaal 
Afmeting : 60 x 60 x 100 cm.
Art. nr. : 019086MDEC
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KANDELAAR 
Kaarsen zijn echte sfeermakers in huis.  
Deze kandelaar is een prachtig decoratiestuk  
op het dressoir of op de dinertafel.

Materiaal : IJzer
Afmeting : 30 x 36 cm. 
Art. nr. : 019115MDEC



 ©
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EXTERIOR



FUEGO
Als aanvulling op de nieuwe ‘Living’-lijn introduceren wij 
‘Fuego’. Met deze vuurkorf hebben wij de passie van vuur 
tot uitdrukking willen brengen.

De kunstenaar heeft zich laten inspireren door eeuwen-
lange traditie van dansen om het vuur. Vuur heeft iets 
spiritueels dat mensen laat ontsnappen aan de alledaagse 
werkelijkheid. 

De vuurkorf bestaat uit een ronde binnenbak en een 
bolvormige rand van figuren. Deze rand is voorzien 
van een hittebestendige coating en heeft enige afstand  
tot de binnenbak zodat het materiaal langer mooi blijft. 

Dit fraaie, handgemaakte kunstwerk is een sieraad  
voor uw tuin en een bron van gezelligheid voor de  
lange nazomer- en herfstavonden. De vuurkorf kan  
tevens gebruikt worden als barbecue.

Kunstenaar : John Deselle 
Materiaal : Messing / gietijzer
Afmeting : 75 x 105 cm.
Art. nr. : 019162MDEC

 ©
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1. GEBORGENHEID (FONTEIN)
Het gevoel van samenzijn, van met 
elkaar, van gedeelde zorg, gedeeld 
plezier, gedeelde emotie. Bij elkaar 
een warm gevoel! 

Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Brons 
Afmeting : 90 cm.
Art. nr. : 014090MSB
Excl. sokkel.

Materiaal : Brons
Formaat : 200 x 150 cm.
Art. nr. : 012653MSB
Excl. sokkel.

2. DE WERELD VAN...
De wereld in eigen handen hebben.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Brons 
Afmeting : 65 cm.
Art. nr. : 016475MSB
Excl. sokkel.

3. GELUKSFONTEIN
Een geluksfontein in de vorm 
van een grappige olifant met 
opstaande slurf. 

Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Resin 
Afmeting : 65 cm. 
Art. nr. : 019105MNF

4. DIVERSIFICATIE
De individuele kwaliteiten van  
een ieder samen vormen een  
krachtige eenheid.

Kunstenaar : Corry Ammerlaan 
Materiaal : Brons 
Afmeting : 60 cm.
Art. nr. : 016040MSB
Excl. Sokkel

5.PAARD OP HOGE BENEN 
Een vrolijk tijdloos paard  
op hoge benen.

Kunstenaar : Rob Nagtzaam 
Materiaal : Brons 
Afmeting : 100 cm.
Art. nr. : ROBM001001

1.
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FANTASY SAFARI
Kunstenaar : Rob Nagtzaam
Materiaal : Brons
Afmeting : 45 cm. 
Art. nr. : ROBM001007

NEW PRODUCTS
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CUSTOM DESIGNS
DRK KRANKENHAUSGESELLSCHAFT
Geschenk voor jubilarissen

De basis is het kunstobject "balance", waarbij 
het met elkaar, ondersteuning en zorg als kern-
waarden van de organisatie verwerkt  worden.   

Patiënten, samenwerking van een team en de 
collegiale eenheid zijn in balans.

Door inzet van verschillende materialen en kleuren 
accenten worden de medewerkers van dit ziekenhuis 
voor  25-, 30-, 35-, 40-, 45-jarig jubileum en ook de 
gepensioneerde gewaardeerd. 

Materiaal: Messing , verbronsd, verzilverd
Afmeting: 24 x 9 cm.



 

46 PERSONALISEREN
Sculptuur met 3D logo gravering 

in de kristallen bal.

Origineel sculptuur Origineel sculptuur
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LEVERINGSWOORWAARDEN
Voor bestellingen kunt u contact opnemen 
met uw leverancier voor relatiegeschenken! 

Upgraden van sokkels en verpakkingen op aanvraag.

Alle artikelen zijn handgemaakt. Hierdoor kunnen 
er kleine verschillen in de uitvoering optreden.

Verpakking
De geschenken worden standaard verpakt in een luxe  
geschenkverpakking. Een kaart met CV en motivatie van  
de kunstenaar wordt standaard bijgevoegd. In sommige 
gevallen leveren wij een speciale kaart met schets,  
eventueel uitgevoerd in meerdere talen. 

Handling- en verzendkosten
De handling- en verzendkosten zijn gekoppeld 
aan het orderbedrag excl. BTW volgens de tabel in 
de prijslijst (excl. pallet verzendingen).

Levertijden
Tot 30 artikelen is de levertijd 5 – 7 werkdagen, indien op 
voorraad. Bij graveringen en/of bestellingen van meer dan 
30 stuks is de levertijd in overleg.
 
Prijzen
Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW en  
handling- en verzendkosten.
 
Copyright
De artikelen in deze brochure zijn ontwikkeld door de 
uitgever. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever 
mag er niets uit deze brochure gekopieerd worden.
 
Leveringen
Alle aanbiedingen, bevestigingen en leveringen vinden plaats 
onder de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Personalisatie van de artikelen:
Artikelen kunnen op de volgende manier een persoonlijk 
karakter meegegeven worden (voor prijzen, zie prijslijst):
• Een persoonlijke boodschap (max. 220 tekens)  
 op de motivatiekaart van de kunstenaar.
•  Gravering van een tekst en/of logo op een tekstplaatje  
 of direct in het object.
• Logo-ontwikkelingskosten.
• Tekst en/of logo op keramiek of in glas op aanvraag.

PERSONALISEREN
Persoonlijke boodschap op een 

motivatiekaart van de kunstenaar.
Uw persoonlijke boodschap en/of logo 

gegraveerd op een tekstplaatje. 
Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Gravering van tekst en/of logo 
direct in het object.

Uitverkochte artikelen kunnen op aanvraag opnieuw geproduceerd worden. Levertijd op aanvraag.
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