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3 De Jong Waddinxveen
Schitterende najaarscollectie
De Jong Waddinxveen is trendsettend in decoratie.
Het bedrijf verfrist en vernieuwt het assortiment met
zo’n grote regelmaat dat de collectie niet de trends volgt,
maar de trends maakt.

Najaarscollectie
De nieuwe collectie van De Jong geeft uiting aan de najaarstrend
waarin glimmende natuurlijke metallickleuren en de warme rijke
glans van goud en koper een hoofdrol spelen. Ook de luxe en
rijke bloemenprints en -motieven en de donkere kleuren met
glans passen perfect binnen deze chique en weelderige trend.

Het ruime assortiment trendy artikelen voor huis en tuin dat
De Jong Waddinxveen aanbiedt, bestaat onder meer uit zinken

De serie ‘Passion’ is een van de nieuwe aardewerkcollecties

decoraties, zoals vazen, bloembakken en spiegels. Maar ook

van De Jong voor het najaar. Passion bestaat uit zeer trendy

sfeerartikelen van roestvrij staal, glas en prachtig aardewerk

vormgegeven modellen die uitgevoerd zijn in passievolle winter-

behoren tot de uitgebreide collectie.

tinten. Door de metallic-afwerking krijgt deze serie een exclusieve
uitstraling. De collectie is verkrijgbaar in de kleuren goud, wit goud
en rood.
De vorig jaar geïntroduceerde serie Rilievo is zeer succesvol
gebleken en is voor komend seizoen weer in de collectie opgenomen. Rilievo is duidelijk herkenbaar aan de geglazuurde bloem
op een matte body. De combinatie van glans versus mat geeft de
collectie een zeer luxe uitstraling en maakt het aardewerk uitermate
geschikt voor stijlvolle winterdecoraties. Het assortiment Rilievo
bestaat onder andere uit vazen, potten en schalen in zwart en wit.
De serie Sfe’ra is gebaseerd op de Rilievo en is herkenbaar aan
de geglazuurde barokprint op een matte body. De serie bestaat uit
twaalf modellen en is leverbaar in de kleur zwart. De aardewerkcollecties van De Jong worden vervaardigd van een hoogwaardige
kwaliteit witte klei.

Kerstboompjes en kerststerren
Passion

Voor sfeervolle kerstdagen breidt De Jong het kerstassortiment
uit met vele modellen zinken kerstartikelen. Een leuke en nieuwe
artikelserie bestaat uit opmaakbakjes in de vorm van een ster en
een kerstboom, die rechtop geplaatst kunnen worden. De kerstopmaakbakjes zijn verkrijgbaar in tal van soorten, maten en
uitvoeringen. Daarnaast heeft De Jong ook weer de nodige
ondergronden voor kerststukken in het assortiment opgenomen,
evenals diverse schalen voor kaarsen of als ondergrond voor
mooie winterdecoraties.
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Lantaarns

Waar te zien?

Ervaring heeft De Jong geleerd dat houten lantaarns altijd een gewild

Op de website www.dejongwaddinxveen.nl is de gehele collectie

artikel zijn in het najaar. Een mooie collectie houten lantaarns mag

van De Jong te bekijken. Het assortiment op de website wordt

dan ook dit najaar niet ontbreken. De collectie bestaat uit apart vorm-

regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen; het is dus de moeite

gegeven modellen in een wat grotere uitvoering in de kleuren white-

waard om de site regelmatig te bezoeken. Ook is de collectie

wash en antiek-bruin. De kleinste lantaarn heeft een hoogte van 41 cm,

overzichtelijk geëtaleerd in de ruime showroom in Waddinxveen

de grootste meet maar liefst 91 cm. Eveneens beschikbaar in white-

alsmede in de rijdende showroom.

washed hout en antiek-bruin hout zijn de vertrouwde dienbladen.
Kerstsfeer

