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Klein Design Hoorn op naar Woonidee Nederland
HOORN – Amper de deuren geopend en nu op naar de beurs: Klein Design Hoorn staat met haar
lifestyle- en meubelwinkel op Woonidee Nederland van 18 t/m 22 maart a.s. in de Jaarbeurs. Zij
toont daar onder andere het kinderbedje van Maroeska Metz, de unieke wanddoeken van
Astrid Vos én het kinderstoeltje van Rietveld! Ook kan men op de stand terecht voor leuke
ideeën en tips voor de kinderkamer.
Uniek exemplaar van Maroeka Metz
In Hoorn aan West 56 staat begin maart de vrachtwagen voor de deur. Niet alleen
kindermeubels als wiegjes, bedjes, kasten en commodes worden ingeladen, ook toont Klein
Design Hoorn haar uitgebreide collectie beddengoed en accessoires op de beurs. Uniek is het
kinderbedje van Maroeska Metz. Eigenaresse Marjon Schermer vertelt: “Als enige ter wereld
verkopen wij een kinderbedje van Maroeska Metz en dat is natuurlijk een hele eer. Dit
pronkstuk gaat zeker mee naar de beurs. Maar ook de bedjes, kasten en commodes van
Opsetims en Planet Little zijn stuk voor stuk prachtig. Natuurlijk kleden we alles aan, met
prachtig beddengoed, waskussens, lampjes en trendy hebbedingetjes. En dat is altijd de leukste
uitdaging, om de gevestigde merken te combineren met nog relatief onbekende merken! Zo
krijgt iedere kinderkamer een eigen, unieke stijl.’
Wanddoeken van Astrid Vos
Ook de nieuwe wanddoeken van kunstenares Astrid Vos gaan mee naar Woonidee. Deze
prachtige wanddoeken op rubber vormen een uitkomst voor mensen die niet van behangen
houden! Ze maken de kinderkamer helemaal af en zijn makkelijk met een spons afneembaar.
Klein Design Hoorn heeft als enige winkel in Nederland de complete kinderlijn wanddoeken van
Astrid Vos in de collectie.
Design en trendy
Bij Klein Design Hoorn kun je je flink laten inspireren. “Het is niet allemaal design, maar wel
trendy. Want dat is een van onze belangrijkste peilers. Bekende ontwerpers waarvan wij
meubels in het assortiment hebben, zijn Maroeska Metz, Piet Boon, Piet Hein Eek en
Rietveld. Van Rietveld nemen wij in elk geval de befaamde kratstoel mee naar de beurs!
Een voorbeeld van een trendy product dat we net in het assortiment hebben is
de Sweetcake: het ouderwetse cakevormpje, alleen dan stukken groter!
Te gebruiken als kinderbadje, bloembak of hondenmand. Gaat ook mee!”

Achtergrondinformatie
Klein Design Hoorn is een trendy lifestyle – en meubelwinkel voor baby’s en kinderen. Wij
vertalen de wens van ouder en kind naar een originele kinderkamer. Gevestigd in een robuust
pand aan West 56, biedt de winkel zo’n 200 m2 aan kinderkamers. In de winkel staan zo’n 30
kinderkameropstellingen, elk in eigen stijl. De collectie is steeds vernieuwend en biedt alles om
in weg te dromen of eindeloos mee te spelen.
Klein Design Hoorn heeft de mooiste meubeltjes van bekende en minder bekende ontwerpers
in de collectie. Maar het assortiment beperkt zich niet alleen tot kinderbedjes en kasten. Zo
verkoopt Klein Design Hoorn ook beddengoed, vloerkleden, lampen, behang, klamboes,
schilderijen en de leukste cadeauartikelen…. Slechts een greep uit het brede assortiment. Laat
Klein Design Hoorn je inspireren voor de meest trendy kinderkamer en de allerleukste cadeaus.
Of bezoek onze webwinkel op www.kleindesignhoorn.nl
Bijzonder concept
Klein Design Hoorn is open sinds eind september 2008 en wil iets toevoegen aan de
markt. Niet alleen door het ruime assortiment aan trendy producten. “In de eerste
plaats blijven we onze producten steeds vernieuwen. Daarnaast verkopen we een
totaalconcept. De winkel heeft verschillende kamers ingericht die allemaal een eigen
stijl hebben. Ook is het mogelijk je kinderkamer te laten stijlen door een styliste. Zij
maakt een tekening voor je en gaat op zoek naar producten die zo goed mogelijk
aansluiten bij je wensen. Tot slot komen bij Klein Design Hoorn designers bij elkaar, dat
is bijzonder in Nederland.'
De merken die Klein Design Hoorn (o.a.) in haar assortiment heeft:
anne claire petit – Astrid Vos - Babouche – BamBam - Birdy nam nam - Bopita –
Chivasso - Damai – Diss Bedden - Doeck&zo – Franck & Fischer – Hiccups – Klippan –
Leander - Lieve Design - Maroeska Metz – Meyco - Olga Lubbers - Onszelf - Opsetims –
Pakhuis Oost – Piet Boon - Piet Hein Eek - Planet Little – Present time – Rietveld –
Roommate - Sebra - Souza for Kids – Stof enzo – Taftan – Timzotrade – Versmissen Waterquest
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Galavazi,
communicatiemedewerker bij Klein Design Hoorn, tel 0229 – 27 56 59.

