A Belgian Design Label

Wünder creëert
p r o d u ct e n e n d o et
d at v olle d ig n a a r
e ig e n g o e st i n g.
Gewoon, omdat wij houden van mooie dingen. En jij
natuurlijk ook. Van tuinset tot blaaspook: bij
Wünder vind je geen extravagante poespas, maar
wel alledaagse voorwerpen met een paar opvallende
trekjes. Elk product werd ontworpen volgens één enkel
motto: eenvoud siert. Vele zijn gelimiteerd in oplage
en voorzien van een uniek echtheidscertiﬁcaat.

01. Wünder staat voor fris Belgisch design. Onder
het Wünder-label vind je verschillende alledaagse
voorwerpen met een unieke touch. Handige dingen.
Toffe dingen. Schone dingen. Bij Wünder gelden weinig
beperkingen. We maken gewoon waar we zin in hebben.

02. No tralala, just ohlala. Bij Wünder houden we
niet van gedoe, wel van ongekunstelde eenvoud. En
van het gevoel een beetje speciaal te zijn. Daarom
krijgen onze producten een origineel paspoort
mee dat hun echtheid en eigenheid bewijst.

03. De mensen achter Wünder zijn min of meer als
Wünder zelf: ongecompliceerd, een beetje bijzonder
en zeer open voor andermans visie. Want al wie
een wild idee heeft (of gewoon zin om samen
te werken), mag zeker bij ons aanbellen.
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M EER INFO

W Ü N D E R.B E

Slank, strak en standvastig. Aan The Table
kan 8 tot 12 man gezellig aanschuiven voor
een onderonsje in stijl. De sierlijke buizen
geven het geheel een zachte toets. Een
meubelstuk waar je jaren plezier aan beleeft.

SP E CIF IC A TI E S
Large | 12 personen | 300 cm
Medium | 10 personen | 250 cm
Small | 8 personen | 200 cm

KLEUR EN
Lichtgrijs | RAL7044
Geelgrijs | RAL7034
Donkergrijs | RAL7039
Eigen kleuren mogelijk

M ATERIA LEN
The Table vormt een mooie combinatie van duurzaam
afzelia-hout en gepoederlakt staal. Voelt zich thuis
op elke ondergrond dankzij de voorziene stelvoetjes.
De uitgebreide technische en onderhoudsﬁches
vind je op onze website (www.wünder.be).
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TH E TA B L E

TH E CIR C L E
Rond, robuust en ravissant. Aan The
Circle kan 8 tot 10 man vlot aanschuiven
voor een onderonsje in stijl. Deze ronde
tafel brengt mensen letterlijk - en
zo ook ﬁguurlijk - dichter bij elkaar.
Jarenlang gezelligheid gegarandeerd.

M ATERIA LEN
The Circle vormt een mooie
combinatie van duurzaam afzeliahout en gepoederlakt staal. Tafelblad
en zitvlak creëren een homogene
uitstraling, terwijl de buizen het
geheel een moderne toets geven.
Voelt zich thuis op elke ondergrond
dankzij de voorziene stelvoetjes.

SP E CIF IC A TI E S
Diameter tafelblad: 153 cm
Diameter incl. zittingen: 235 cm
Gepoederlakt staal
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KLEUR EN
Lichtgrijs | RAL7044
Geelgrijs | RAL7034
Donkergrijs | RAL7039
Eigen kleuren mogelijk
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TH E B E N C H
Sierlijk, stijlvol en supersterk. The Bench
is een evenwichtig geheel dat bestaat uit
slechts één enkele plaat, zodanig gebogen
en gevormd dat ze kilo’s aankan. Met de
grootste aandacht voor detail en afwerking.

SP E CIF IC A TI E S
180 x 39 x 45 cm (lxbxh)
Gepoederlakt aluminium

KLEUR EN
Oranjerood | RAL2004
Blauw | RAL5012
Lichtgrijs | RAL7044
Geel | RAL1018
Eigen kleuren mogelijk

M ATERIA LEN
dikke, gepoederlakte aluminiumplaat.
Vakkundig gelaserd en geplooid. Ook geschikt
voor openbare ruimtes: grondbevestiging
aan beide zijden mogelijk.
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The Bench wordt gemaakt van een 8 mm

Stevig, sierlijk en welgevormd. The Bended
kent zijn plaats: naast The Bench is deze
tafel helemaal in zijn element. Samen vormen
ze een olijk, maar vooral stijlvol duo dat
het beste in elkaar naar boven haalt.

SP E CIF IC A TI E S
220 x 80 x 73 cm (lxbxh)
Gepoederlakt aluminium

KLEUR EN
Oranjerood | RAL2004
Blauw | RAL5012
Lichtgrijs | RAL7044
Geel | RAL1018
Eigen kleuren mogelijk

M ATERIA LEN
The Bended heeft precies dezelfde trekjes als
z’n broer: gemaakt van 8 mm dik gepoederlakt
aluminium. Met de grootste aandacht voor detail
en afwerking. Ook geschikt voor openbare ruimtes:
grondbevestiging aan beide zijden mogelijk.
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TH E B E N DE D
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A C O USTIC PA N EL
Akoestische isolatie saai? Think again! Met
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M A D E-T O - O R D E R

het Acoustic Panel zorg je voor een aangename

Op bestelling en op maat gemaakt zodat

geluidsbeleving in woon- en werkruimtes. Een oog-

het paneel perfect past in jouw interieur

en oorstrelende eyecatcher die speciaal op maat

of werkruimte. Het Wunder Acoustic

gemaakt kan worden. Geheel aanpasbaar naar eigen

Panel is beschikbaar tot een maximum

wens, in de kleur en grootte die jij verkiest.

grootte van 2,45 op 1,85 meter!

F R A M E D M IR R O R
Knap, kunstig en reﬂecterend: The Framed
Mirror doet het verschil tussen spiegel
en kunstwerk vervagen. Het felgekleurde
kader is als een omlijsting, het zwevende
aan de muur, de Framed Mirror maakt een
indrukwekkend statement in elk interieur.

SP E CIF IC A TI E S
1,6 x 0,95 m (lxb)
Wandbevestiging inbegrepen
25 kg

KLEUR EN
Roze
Blauw
Groen
Zwart

M ATERIA LEN
The Framed Mirror bestaat uit een stevig
houten kader, gelakt op een unieke
manier, en gekleurd spiegelglas. Eenvoudig
te bevestigen aan de muur dankzij het
ophangsysteem aan de achterkant.
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spiegelglas de invulling. Op de grond of

TH E SE AT
Chic, cool en comfortabel: The Seat
past als gegoten bij een Wünder product,
maar siert werkelijk elke tafel of
bank. Dankzij dit zitkussen kan je
urenlang genieten van een gezellig
onderonsje, zonder te moeten inboeten
een gerust hart buiten laten liggen.
Beschikbaar in twee formaten.
The Seat is een combinatie van
buitengewoon comfort en solide
ondersteuning. Het zachte kussentje
wordt namelijk kracht bijgezet door een
stevige, gebogen plaat van aluminium.

SP E CIF IC A TI E S
Hoogte 25 cm | 45 cm
Diepte 34 cm
Gewicht 3,2 kg | 4,7 kg

TH E DISC
Simpel, stoer en oogverblindend: The
Disc heeft een soort je ne sais quoi die
alle aandacht naar zich toe trekt. Deze
lamp werd origineel ontwikkeld voor The

KLEUR EN

Table, maar doet zo goed als elke tafel

Lichtgrijs | RAL7044

stralen. In het geel of in het grijs.

Geel | RAL1018

SP E CIF IC A TI E S

M ATERIA LEN

Arm 113 x 31 x 3 cm

The Disc is onverwoestbaar: beide

Armatuur 23 x 23 x 7 cm

armen zijn gemaakt van roestvrij staal

Staalkabel 3 m | 2,5 m | 2 m

en met een waterdichte armatuur kan

Inclusief E14 lamp (235 lm | 2700 K)

geen druppel regen hem raken.
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aan comfort. Bovendien kan je het met

TH E A X E
Praktisch, sjiek en een beetje excentriek:
The Axe trekt zijn plan in ieders woning.
Of hij nu aan je muur terechtkomt of
midden in je houtblokken belandt. Elk
stuk wordt uniek genummerd, inclusief
echtheidscertiﬁcaat. Kan in een kistje
verkregen worden, ideaal als geschenk!

TH E B L O W P O K E
Blazen, porren of schikken: met The Blow Poke
wakker je elk vuur aan. Kort genoeg om hout

SP E CIF IC A TI E S
38 x 15 cm (lxb)
Gewicht: 600 g

of kolen vast te grijpen, lang genoeg om op

M ATERIA LEN

veilige afstand te blijven. Elk stuk wordt uniek

De kop van The Axe bestaat uit

genummerd, inclusief echtheidscertiﬁcaat. Kan in
een kistje verkregen worden, ideaal als geschenk!

stevig Duits staal, wat z’n lichaam
betreft kozen we voor essenhout.

SP E CIF IC A TI E S
80 x 15 cm (lxb)
Gewicht: 350 g
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M ATERIA LEN
Voor The Blow Poke wordt gebruikgemaakt
van gehard staal, ambachtelijk met de
hand gesmeed. Ligt goed in de hand
dankzij zijn ergonomische vorm.

TH E C O W HIDE
Zacht, zuiver en veelzijdig. The
Cowhide is meer dan een dierenhuid
alleen: bij iedere huid ontvang je een
ingekaderde foto van een model met
diezelfde huid. 2 beauties voor de prijs
van 1. Elk stuk is 100% uniek, en dat
geldt ook voor de bijbehorende foto.

SP E CIF IC A TI E S
200 x 200 cm (lxb)

B E S C H R IJ V I N G
The Cowhide wordt met de hand gelooid,
afkomstig van dieren die met het meeste
respect zijn opgekweekt. De huiden zijn met
zorg gekozen op basis van kleur, motief en
zuiverheid. Bij iedere bestelling wordt ook
steeds een ingekaderde foto geleverd.

Wünder ©

info@wünder.be
051.791.731
Ovenhoek 5
B-8800 Roeselare
www.wünder.be

Er is meer – Wünder groeit en bloeit. Hou onze website, Instagram en
Facebook dus zeker in de gaten en ontdek als eerste onze nieuwste creaties.
Zelf een wild idee? Laat gerust van je horen. We love collabs!
www.maister.be

