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Zoals de foto hierboven aangeeft zijn er een aantal stappen gemaakt die belangrijk zijn
om te melden, graag informeren we u in deze brief over de laatste ontwikkelingen.
U leest hierin over de gekozen kleuren en in welke stoffen we de Laura Fauteuil gaan
aanbieden. Ook leest u wanneer de levering van de Laura Fauteuil gaat plaatsvinden.
Hiermee wordt de droom van Laura werkelijkheid: een product van haar hand met een
heel bijzondere boodschap en door Ahrend gemaakt. Ahrend verzorgt de productie van
de Laura Fauteuil vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en om de
doelstellingen van onze stichting te ondersteunen. De volledige opbrengsten van de
Laura Fauteuil gaan rechtstreeks naar de Stichting Project Laura.
In een woord - fantastisch!
"De prijs en het bestelproces volgen zsm in de volgende informatiebrief. Dit heeft iets
meer tijd nodig dan eerst gedacht."

hand gemaakt, heerlijk zacht en knuffelbaar
Productie van de Laura fauteuil
De Laura Fauteuil wordt een stoel waar we allemaal lang van willen genieten. Zowel de
volwassenen als jongeren onder ons. Het vakkundig denkwerk en de handgemaakte
productie maken de Laura Fauteuil een kwalitatief hoogstaand product dat aan alle eisen
voldoet. Zowel in het productieproces als voor de gekozen materialen is duurzaamheid
een belangrijk uitgangspunt. De gebruikte stoffen zijn van natuurlijk materiaal en zijn
hiertoe gecertificeerd.
- Het doel is om eind februari 2016 de eerste Laura Fauteuils te kunnen leveren. -

Leverbare kleuren
De Laura Fauteuil wordt uitgevoerd in vijf standaardkleuren, zowel in een effen als
gemêleerde uitvoering; zichtbaar in de bovenstaande foto. De gekozen kleuren voor de
effen standaarduitvoering zijn puur; herfst bruin 'taupe', avond blauw en natuurlijk Laura
rood. Daarnaast zijn er twee grijstinten in een gemêleerde variant; lammetjes grijs en
nacht grijs 'antraciet'.
De gekozen stoffen zijn van 'Kvadrat Divina', een puur natuurlijke serie van de
gelijknamige firma. De pure, effen kleuren zijn afkomstig uit de Divina 3 serie uitvoering
met nummers - 623 'rood' - 782 'blauw' - 346 'taupe'. Beide grijstinten behoren tot de
Divina Melange 2 met nummers - 120 'grijs' - 180 'antraciet'.
Naast deze basisuitvoering zijn gepersonaliseerde varianten aangepast aan uw wensen
ook mogelijk, we denken hierin graag met u mee. Denk aan andere kleuren zoals zomer
geel - lente groen - koninklijk violet. Het keuze pallet van de Divina serie bevat 107
kleuren in drie verschillende series; Divina 3, Divina Melange 2 en Divina MD voor
speciale tinten.
Wensen voor een andere, natuurlijke bekleding zijn ook mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld een
chique uitvoering in leer of andere natuurlijke vezels, dat kan. Let wel: aan alle wensen
hangt een meerprijs. Neem hiervoor contact op met spl@stichtingprojectlaura.nl en maak
uw wens bespreekbaar.

Uitvoerbaar in alle wensen
Natuurlijk materiaal
De Laura Fauteuil wordt gemaakt van 100% scheerwol afkomstig uit Nieuw Zeeland. Een
natuurlijke, zachte en net als onze Laura, een knuffelbare stof. De Kvadrat Divina stoffen
zijn slijtvast, niet brandbaar en zijn gecertificeerd met bijvoorbeeld:
Pilling certificate - slijtvastheid
Wool certificate - garantie voor 100% scheerwol
Lightfastness certificate - kleurvast, ook in de zon
Meer informatie over de materialen zijn te vinden via deze link.

Laura’s designfilosofie – een veilige plek
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. 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. Bekijk Laura's designfilosofie in het artikel en
video van de Telegraaf via deze link.
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Volg ons

Bestellen!
Wij zijn druk doende een bestelformulier
te maken. Deze zal midden december
gereed zijn en online. Voor andere
vragen niet besproken in beide
brieven, kunt u contact opnemen met
spl@stichtingprojectlaura.nl

Steun ons!
Doe een donatie
Word ambassadeur
Like ons op Facebook

donatie stichting

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.

