Samen

maken

zij

kunstzinnige

producten met een hoge kwaliteit van
afwerking en uitgesproken plezier
in

Zo

eigenzinnige details.
heeft

hun

ontwerp

de

KunsTafel een foto met gedicht aan
de onderzijde van het tafelblad,
De

Campanula-kroonluchter

heeft een verborgen diertje in de
takken en de

stoelen

hebben

een kleine verrassing aan de rugzijde.
Typisch
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colours

zijn
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Circles of Life

design

De

Circles
of
Life
together we create

De Circles of Life: het werkt heel simpel...

De Circles of Life:

Een

een dynamisch, decoratief kunstwerk van het leven, dat zich kan blijven uitbreiden.

persoonlijk kunstwerkje laat zich niet vangen in een geautomatiseerd

bestelsysteem. Voor vragen of een bestelling kun je ons mailen of bellen, we hebben dan
altijd eerst even
maken.

Op

persoonlijk contact, voordat we de Circles voor je gaan

onze

website

staan

verschillende

genummerde

Circles

als

Leuk om te sparen, of om als

origineel cadeau te geven.

Circles of Life zijn persoonlijke kunstwerkjes, gemaakt van (oude digitale of anologe)
foto’s van

mooie momenten.

Wij kunnen alles tot een mooi plaatje

sfeer-impressie. Je kunt aangeven welke Circles aanspreken, de Circle wordt

verwerken, de technische kwaliteit van de foto is niet belangrijk, de

dan in deze sfeer, maar helemaal uniek met je eigen foto, door ons gemaakt.

kwaliteit van de lach en

Heb je meer

specifieke wensen

(denk eens aan een leuke tekst,

meerdere foto’s in een Circle of bepaalde kleuren), dan geef je dat gewoon aan ons door.

het moment wel.

Samen maken de Circles een oneindig

kunstwerk. Zo kun je een wand

blijven aanvullen met bijzondere of indrukwekkende momenten uit je leven.
Hang ze als een ‘zwerm’ aan de muur, of 5 op een rij, of strak in een vierkant.....

Alle Circles worden met de hand gemaakt: je foto wordt kunstzinnig bewerkt, op
een massief houten plaatje verlijmd en afgewerkt met een glimmende laag kunsthars.
De Circles worden altijd geleverd in een

mooie geschenkdoos.

En wat te denken van een
‘personeelsmuur’ op kantoor?
Een bruidsgeschenk?
Geboortecadeau?
Of geef eens heel origineel onze

luxe geschenkbox
met waardebon cadeau!

