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Knuffelvaas
concept 4

Boven: impressie Knuffelvaas
Rechts onder: impressie zijaanzicht

De knuffelvaas zorgt dat je bloemen altijd dicht bij je hebt. 
De uitvoering in vilt zorgt voor een warme knusse uitstraling. 
In de bank, in een stoel of op je nachtkastje. En als je wil zet 
je hem zo op de grond. Deze vaas kan niet meer stuk! In de 
vaas zit een lange binnenkussen met kersenpitten die voor 
stabiliteit zorgt. 

foto: bank Wehkamp

Bloemen houden van mensen, zo luidt een 
oude reclameslogan. Het omgekeerde is 
ook waar: mensen houden van bloemen. 
Bloemen maken mensen rustiger, vrolijker 
en gelukkiger. Jonge mensen zouden vaker 
bloemen willen kopen. Ruimtegebrek 
speelt een rol. Met de trend van strakke 
inrichtingen en dat er steeds meer kleine 
woonruimtes en appartementen gebouwd 
worden (35-45 m2) zijn slimme, integrale 
en ruimtebesparende producten nodig. 
Jonge ontwerpers gingen aan de slag. De 
vier slimste ontwerpen zijn uitgewerkt en 
doorontwikkeld. Zie hier het resultaat!
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Foto bank concept 4
Whkmp’s OWN Hoekbank links Town III 
(art. nr. 516609) wehkamp.nl

SIGN gebruikt FSC-gecertificeerd papier 

Stichting Innovatie Glastuinbouw 
(SIGN) is een initiatief van LTO Glas-
kracht Nederland. SIGN heeft voor de 
uitvoering van haar werkprogramma 
een alliantie met het ministerie van 
Economische Zaken in het kader van 
het Topsectorenbeleid.

Colofon

DESIGN FLOWERS

Inschatting marktprijs

35,- euro

SMART 
SPACE

Smart Space Design Flowers
Moderne strakke inrichtingen vragen om slimme ruimte-
besparende bloemconcepten. Een jury van vakmensen 
selecteerden uit 200 ideeën, vier slimme bloemontwerpen. 
Deze werden ontwikkeld en getest om te komen tot (bijna) 
marktrijpe producten. SIGN en de ontwerpers zoeken naar 
partners voor marketing en distributie. Heeft u interesse? 
Neem contact op met SIGN.

Bloemen kunnen veel bijdragen aan de inrichting van ons huis en 

onze gezondheid. In moderne compacte woningen is er nog veel 

potentie voor slimme bloemconcepten, waar de vier ontwikkelde 

producten perfect op inspelen.



Happy Flowers
concept 3

Bloombloom
concept 2

L’art de Fleurette
concept 1

Boven: impressie L’art de Fleurette
Links onder: variant met foto’s

Bloemen voor een lijst zijn slim te combineren met persoonlij-
ke posters, (foto)herinneringen of schilderijen. Het is in iedere 
ruimte van het huis te plaatsen en is ook te koppelen aan een 
bloem-moment (bijvoorbeeld een herinneringsfoto). Het is 
ook te gebruiken zonder bloemen en tegelijk nodigt de vaas 
uit bloemen erin te zetten. 

Inschatting marktprijs

75,- tot 150,- euro

Boven: impressie bloombloom
Onder: verschillende uitvoeringen

Een compact bloemenvaas 
met duurzame ledverlichting 
die op diverse manieren 
gezelligheid brengt in huis 
maar ook buiten op het terras 
of in horecagelegenheden.

Boven: impressie Happy Flowers
Links onder: impressie verpakking Happy Flowers

Happy flowers is een rubber geluksdier die zich vastzuigt aan 
een spiegel. Een spiegel met bloemen geeft een ruimtelijk 
effect. Zo heb je altijd nog meer plezier van je bloemen.

Inschatting marktprijs

10,- tot 15,- euro

Inschatting marktprijs

12,50 tot 25,- euro


