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De vele reacties die het interview in de Telegraaf heeft losgemaakt zorgde voor een paar
drukke weken. Onmogelijk om alles te lezen, laat staan te beantwoorden.
Nu we een paar weken verder zijn is het voor ons weer rustiger. We kunnen nu weer
oppakken waar we gebleven waren. Zoals deze informatiebrief waarin u de huidige stand
over de Laura Fauteuil kunt lezen. We zijn momenteel hard aan het werk zodat de eerste
bestellingen kunnen worden geplaatst. Graag houden we jullie middels deze nieuwsbrief
alvast op de hoogte van onze ontwikkelingen tot dus ver.

Laura’s designfilosofie – een veilige plek
Laura bedacht in eerste plaats een veilige plek voor kleine kinderen die heerlijk tegen de
hoge rugleuning kunnen wegkruipen. Even weg van de werkelijkheid. Omdat Laura de
stoel zo heeft ontworpen dat hij omkeerbaar is, kun je de stoel makkelijk omdraaien en
aan beide kanten gebruiken met een verschil in zithoogte. Hierdoor kunnen zowel (jong)
volwassenen en kinderen heerlijk in de stoel zitten. Aan de ene kant is het een
comfortabele fauteuil voor volwassenen, maar wanneer je de stoel omdraait kan zowel
een kind als tiener er geweldig in wegkruipen en zich geborgen voelen. Precies zoals
onze Laura het voor ogen had.

hand gemaakt, heerlijk zacht en knuffelbaar
Productie van de Laura fauteuil
De Laura fauteuil is een geheel met de hand gemaakte, heerlijk zachte en knuffelbare
designstoel die ons direct aan Laura doet denken. De fauteuil is geproduceerd met alleen
natuurlijke materialen via duurzame productiemethode, zoals Laura dit zelf ook zou
willen.
Leverbare kleuren:
De Laura Fauteuil is beschikbaar in verschillende kleuren. Laura
heeft de fauteuil ontworpen in het rood. Deze kleur rood, Laura
Rood, zoals in haar schets gebruikt heeft zelf onze voorkeur,
maar uw wens in kleur is ook belangrijk. Vandaar dat we alvast
vijf kleuren hebben gekozen en deze als keuze meegeven. Deze
kleuren zijn: - warm rood – lammetjes grijs – nacht grijs
(antraciet) – herfst bruin (taupe) – avond blauw -.
Laat ons uw wensen weten en wij nemen contact op om deze te bespreken.

Share

Tweet

+1

Volg ons

Bestellen!

Steun ons!

Wij zijn druk doende een bestelformulier
te maken. Hopelijk is deze eind
november gereed en online. Wilt u direct
bestellen dan kunt u dit ook aangeven via
de e-mail.
spl@stichtingprojectlaura.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@stichtingprojectlaura.nl toe aan uw adresboek.

