new collection

Warme tinten, mooie ronde vormen en kwalitatief
goed mond geblazen glaswerk. Deze matte
afwerking geeft de vaas een semi transparante
uitstraling, perfect voor zowel een losse tak als een
compleet boeket. Naast deze nieuwe look zijn er
tevens nieuwe modellen toegevoegd.

Rest alleen nog de vraag: Ga je voor een mix van kleuren,
vormen en materialen of houd je de series bij elkaar?

A world of exclusive
pottery & vases

SATIN collection

Seim Satin Taupe
Ø25,5 x H37 cm

Zambezi Satin Grey
Ø25 x H20,5 cm

Bartica Satin Taupe
S Ø21 x H19 cm
M Ø25 x H25 cm
L Ø32,5 x H30 cm

Moho Satin Set Grey
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

VASE THE WORLD LOGO
De herkenbare V vanuit het
logo staat bedrukt in de
onderkant van elke vaas.

VASE CORAL

Zo weet je dat je
een écht Vase
The World artikel
in handen hebt!

Artic Satin Taupe
XS Ø17 x H24 cm
S Ø21 x H29 cm
M Ø25 x H35 cm

Coral Satin Grey
Ø22,5 x H22 cm

Zambezi Satin Taupe
Ø25 x H20,5 cm

The perfect vaseS

Onze vazen zijn mondgeblazen en deels gemaakt
van gerecycled glas. Dat
maakt de vazen duurzaam,
innovatief én mileubewust.

Ook in model Enns
(Ø25 x H20 cm)
en in de kleur blauw grijs
verkrijgbaar!

Sill Cognac
Ø20 x H24 cm | Ø24 x H29 cm

Ook verkrijgbaar in taupe,
(grey) cheetah en grey

Vase Tasman | Mouth blown
Ø13 x H12 cm | Ø20 x H22 cm | Ø26 x H28 cm | Ø32 x H33 cm
Cheetah | Grey (Cheetah) | (Dark) Green | Blue

Traun Grey Effect
Ø23,5 x H30 cm

ELEGANT ACCESSORIES
Moho Set Grey
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Naast onze uitgebreide
collectie vazen bieden wij ook
diverse theelichthouders aan.
Deze passen stuk voor stuk
perfect als accessoire naast de
vazen van Vase The World.

Moho Set Taupe
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Natuurlijk ook
verkrijgbaar in
onze bekende
Cheetah print!

Vase Coral Grey
Ø22,5 x 22cm

Vase Artic Medium Gold
Ø25 x H35 cm

STylISH & decorATIve

Deze vazen zijn niet alleen
ideaal voor een mooi
boeket, de vaas zelf is al een
echte eyecatcher.
Gedroogde bloemen,
takken of rietpluimen
maken de vaas nog
decoratiever!

Artic Dark Green
Ø21 x H29 cm

Jana Dark Green
Ø20 x H40 cm

Artic Medium Black
Ø25 x H35 cm
Kander Grey Cheetah
Ø27,5 x H35 cm

Snake Dark Green
Ø22 x H25 cm

Tasman Dark Green
Ø26 x H28 cm

Bekijk onze totale collectie op
www.vasetheworld.nl of laat je
inspireren op onze instagram
#vasetheworld

Portland
Onze portland potten zijn
gemaakt van fiberstone en
geschikt voor zowel binnen
als buiten gebruik.

In de bodem is
gemakkelijk een gat
te boren om deze
vervolgens in het
exterieur te plaatsen.

NAME
Portland
COLORS
Grey and Black
SIZES
Ø42 x H40 cm
Ø55 x H50 cm
MATERIAL
Fiberstone

uniek & authentiek

Milou van Schaik Martinet ontdekte op jonge leeftijd
haar passie voor het realistisch tekenen en schilderen
van mens, dier en natuur. Haar liefde voor bloemen
en schilderen komen samen in haar beschilderde
vazen.
Deze hoge kwaliteit mond geblazen vazen komen
in beperkte oplagen met elk een uniek nummer en
gesigneerd certificaat. Vase The World is de erkende
distributeur van de bijzondere handbeschilderde
vazen van kunstenares Milou van Schaik Martinet.
Benieuwd naar de gehele collectie of interesse in een
eigen ontwerp? Wij helpen je graag!

- Door kunstenares Milou van Schaik Martinet

www.vasetheworld.nl
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