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Concept en styling: Pascale Naessens
Fotografie: Roos Mestdagh

“De tijd dat een 
glas omstoten op 
tafel leidde tot 

paniek is gelukkig 
voorbij. Er mogen 

weer vlekken 
gemaakt worden, 

meer nog ze 
maken de tafel 

mooier, ze geven 
er patine en 

authenticiteit aan. 
Dat is het mooie 
aan natuurlijke 

materialen.” 
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Zorgeloos leven
Meubelen voor een beter leven. Ze maken het leven 
eenvoudiger, aangenamer en mooier. Ze geven je vrijheid: er 
mag en moet geleefd worden. Ze  kunnen  tegen een stoot-
je, ze zijn stevig, robuust maar gestileerd. Het natuurlijke 
materiaal krijgt door het gebruik een eigen patine dat mooier 
wordt met de jaren. Elke vlek heeft zijn verhaal, het geheel is 
als een schilderij. 

Vorm
De ovaal is geïnspireerd op organische, natuurlijke vormen 
en net door haar ovale vorm is het een tafel die mensen 
samenbrengt: alle tafelgenoten kunnen  elkaar zien en met 
elkaar praten.
  

“De tafel brengt mensen samen, alle tafelgenoten zien elkaar en kunnen met elkaar praten.” 
Concept en styling: Pascale Naessens
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Kleuren 
Alle meubelen (met uitzondering 
van de dienborden) zijn beschikbaar 
in 5 kleuren, speciaal ontwikkeld in 
samenwerking met WOCA. Dit is een 
Deense olieproducent gespecialiseerd 
in milieuvriendelijke oliën. De 
oliën laten de structuur van de 
eik mooier uitkomen. 

  

Pure white
 

  

Pure natural
 

  

Pure grey
 

  

Pure brown
 

  

Pure black  
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Materiaal 
Eik is één van de mooiste en sterkste 
houtsoorten, voor de meubelen gebruiken 
we nieuwe eik. Elke eik heeft  in verschil-
lende omstandigheden gegroeid en kreeg 
daardoor zijn unieke uitstraling, gevormd 
door groeiringen, knoesten en taaiheid 
van het hout….het is een levende materie, 
in die zin is elke tafel uniek.

Duurzaamheid
Respect voor de natuur staat centraal 
bij de productie van deze meubellijn. 
Het zorgvuldig geselecteerde hout 
is afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen. De ecologische oliën bevatten 
geen schadelijke stoffen en de productie 
gebeurt met 100% hernieuwbare energie.

  

“Eik heeft een natuurlijke, warme uitstraling. Niet toevallig voelen we ons beter 
wanneer we ons omringen met natuurlijke materialen, we maken zelf deel uit 

van de natuur, meer nog we ‘zijn’ zelf een stukje natuur.”
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Pascale Naessens
Is de ontwerper van deze  
meubellijn. Ze is er de laatste jaren 
in geslaagd een duidelijke eigen 
koers te varen die gebaseerd is op 
puurheid en authenticiteit. Dat 
zien we in haar werk als keramiste  
en in haar boeken. Het uitzonder-
lijke succes van haar werk bewijst 
dat ze de goede snaar raakt bij de 
mensen. Ze is het toonbeeld van  
de hedendaagse, bewuste en  
creatieve vrouw.

  

“Het draait allemaal om ‘creëren’. Kijk, hier op aarde, is eigenlijk niet veel. Je moet het zelf 
maken, de romantiek, het eten, je gezondheid., je leefwereld. Je hebt veel in eigen handen. Je 

bouwt zelf aan je eigen wereld. Ik voer het overal in door. Alles ontdoe ik van de extra’s, dat 
doe ik met huizen, relaties, voeding, met vriendschappen. Ik strip het, en bouw het dan weer op.”


