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3 De Jong Waddinxveen
Frisse voorjaarscollectie
Veel vernieuwde en uitgebreide collecties zorgen ervoor dat
De Jong Waddinxveen B.V. dit voorjaar weer fris van start
gaat. Zo is niet alleen het bekende zinkpakket van De Jong
voorzien van tal van nieuwe modellen, ook de collectie aardewerk is wederom flink uitgebreid voor komend verkoopseizoen.

zijn uitgevoerd in een grijze en een groene tint. Deze serie is uitermate geschikt in een in naturelkleuren ingericht interieur.
Een oude bekende serie aardewerk, maar dan in een nieuw jasje, is
de serie Rose hip. Deze lijn bestaat uit basispotten alsmede enkele
aparte en bijzondere modellen vazen en potten, die alle voorzien
zijn van een subtiel bloemdessin.

Met de nieuwste uitbreiding in het assortiment zink laat De Jong

3

oude tijden herleven. De nieuwe zinken bollenmanden, spijkerbak-

Eind januari presenteert De Jong de Unexpected-collectie aarde-

ken, hengselmandjes en zelfs melkkannen knipogen naar vroeger

werk. Het betreft een schitterende collectie siervazen, voorzien van

en zijn een fijne aanvulling in het toch al ruime assortiment zink.

een hoogglans metallic laklaag. De vazen zijn individueel een plaat-

Een grappig en nieuw zinken product is de zinken slak. Behalve in

je om te zien en als groep gecombineerd vormen ze een echte eye-

de traditionele zinkkleur zijn veel van de nieuwe artikelen en model-

catcher. Vaas Unexpected is leverbaar in de kleuren unexpected

len ook leverbaar in zwart zink en in titanium look.

bronze, unexpected black en unexpected silver.

Aardewerk

Hout

De serie Slug is volledig nieuw in het assortiment aardewerk van De

Bovendien breidt De Jong dit voorjaar het toch al brede assortiment

Jong Waddinxveen. De Slug- collectie bestaat uit basispotten die

bloemen- en plantenartikelen uit met een serie natuurlijke accessoi-

De Jong Waddinxveen B.V.
Mercuriusweg 11 • 2741 TB WADDINXVEEN
T: 0182-612611 • F: 0182-611842
info@dejongwaddinxveen.nl • www.dejongwaddinxveen.nl

COLLECTIONZ

43

7

res onder de naam Natural Collection. Deze nieuwe collectie omvat

voorjaar 2009 onder de aandacht gebracht via onder meer adver-

natuurlijke kransen, bollen en takken die erg geschikt zijn voor ver-

tenties in TUINZAKEN en DE POOK en op de website van De Jong

werking in voorjaars- en paasarrangementen en voor workshops.

– die trouwens geheel vernieuwd is en makkelijker en sneller in

De naturel-collectie is uitgevoerd in twee houtsoorten.

gebruik.

Wat later in het seizoen introduceert De Jong ook nog twee collec-

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden natuurlijk ook altijd

ties met natuurlijke houten opmaakbakjes met verschillende leuke

een vrijblijvende afspraak maken met een van de vertegenwoordi-

en verrassende artikelen. Deze collecties worden in de loop van

gers van De Jong Waddinxveen.

