De wondere wereld ...
Tykho radio
Water- en schokbestendige, rubberen radio met AM (540 - 1600 Khz)
en FM (88-108 Mhz) ontvangst en elektronische volumerekening ontworpen speciaal voor in de badkamer. Door aan de antenne te
draaien, verander je van zender. Het ontwerp van Marc Berthier
(1997) is in meerdere design catalogi terug te vinden en staat zelfs
in het MOMA in New York en in Centre Pompidou in Parijs.
Afmetingen: 14 cm (l) x 4 cm (b) x 8 cm (h).
Verkrijgbaar in wit, groen, blauw, grijs en rood. Prijs: 55 euro.
Voor originele designartikelen surf naar www.ferrem.be.

Blackberry Bold in een pythonjasje
Stuart hughes, de Britse mobieltjesverfraaier, heeft de Blackberry Bold
een pythonvelletje aangemeten. Hughes heeft de leren achterkant
van de Blackberry verwisseld voor Indonesisch pythonleer, terwijl de
voorkant is versierd met verschillende diamantsoorten. Wereldwijd zijn
er slechts tien van deze Blackberry Bolds beschikbaar. Per gepimpt,
exclusief mobieltje vraagt Hughes 5.000 euro.

Lexon galaxy LL 91 pocket light
Stijlvolle, compacte zaklamp met 4 super heldere LED’s ontworpen
door het duo Marc Berthier en Gilles Caillet. Deze design zaklampen zijn
vormgegeven voor het bedrijf Lexon. Afmetingen: 9,3 cm (l) x 5,5 cm (b)
x 1 cm (h).Verkrijgbaar in shiny chrome en wit. Prijs: 11 euro (wit).
Voor originele designartikelen surf naar www.ferrem.be.

Delvaux aktentas voor mannen met laptopcompartiment
Deze aktetas (Baudrier GM A0195, Ligne 1829) voor mannen is erg gestructureerd en precies van lijn, om over de schouder of schuin over
de borst te dragen. Het compacte formaat is perfect geschikt om
A4-documenten en een kleine (13”) laptop in op te bergen.
De voering is uitgevoerd in bezaanleer. Beschikbaar in Désert leer en
in twee kleuren (café of desert). Afmetingen: 35 cm (l) x 25,5 cm (h)
x 11 cm (b). Prijs: 1.380 euro.
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