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NIEUWSBRIEF

design team JOOP & MARINKA brengt haar relaties regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen
welke de door hen vertegenwoordigde fabrikanten doorvoeren. Enkele malen per jaar zullen wij door
middel van een nieuwsbrief de betreffende outdoor- en/of interieurspecialisten informeren.

Hierbij hebben wij het genoegen u nieuwsbrief 2019-1+2 toe te mogen zenden.

design team

JOOP & MARINKA
U leest het goed…..
NIEUWSBRIEF 2019 – 1+2
Wij huldigen het standpunt dat
er alleen een nieuwsbrief wordt
uitgebracht als er daadwerkelijk
nieuws te brengen is en er dan
ook nog voldoende items zijn
om er eentje te vullen. Dat was
er even niet!
Maar nu na het afsluiten van de
IMM te Keulen én de SALONE te
Milaan (Design in Concerto!) is
er natuurlijk weer veel te
melden.
Derhalve nieuwsbrief 1 + 2😉
Joop & Marinka

WAT GOED IS, WORDT GEKOPIEERD!!
En de NET van NARDI is goed …. dus is hij in
China gekopieerd en door VINCE Design op
de NL-markt gebracht onder de naam CHLOE.
Zo exact gekopieerd, dat op de plaats van het
NARDI-logo bij de kopie een gat zat.
Uiteraard hebben de advocaten van NARDI dit
beëindigd. Nu is alleen nog VINCE Design
aangepakt, maar een volgende keer ook de
winkels/ centra die NARDI-kopieën verkopen.
En niet alleen de Aziaten kopiëren! Enkele van
de NARDI dealers zijn bezocht door mensen
van een zeer bekend NL-outdoormerk die wel
heel erg veel belangstelling voor de KOMODO
hadden. Helaas vielen ze allen door de mand.
Zo ook de dames van deze fabrikant die de
stand van NARDI op de Salone in Milaan
bezochten met de camera in de hand. Bij hoog
en bij laag beweerden ze dat de fabrikant geen
modulair zitsysteem gaat brengen. We gaan
het beleven. Met enkele kleuren zijn ze NARDI
i.i.g. al gevolgd. Zoals gezegd … wat goed is?!
Pfff …. trendsettend zijn is best hard, man!! 😉

ONDERWERPEN in deze NIEUWSBRIEF:
KOMODO, NET Stool en CUBE140
BARTELOMEO, BOLD, FOUR en NICOLE

KARN CLIP en SCAGNUT
DREW en MOVING

NARDI heeft het eind van 2018 benut om haar showroom geheel te re-stylen. Deze showroom bestaat niet alleen uit een
groot binnendeel, maar ook uit een groot en prachtig dakterras waar de meubelen in weer en wind getoond worden.
Mocht u deze showroom eens willen bezoeken dan nodigd NARDI u van harte uit. Foto’s boven en onder.

NARDI-showroom
Via della Stangà, 14
CHIAMPO (VI)
Italië

Op de IMM van afgelopen januari bracht NARDI een uitbreiding van de tafelserie
CUBE. Naast de maten 70x70 en 80x80 is er nu ook 140x80. Later zal net als bij
de twee vierkanten ook bij de rechthoek een ophoogkit verkrijgbaar zijn zodat ook
de 140x80 als bar- c.q. statafel gebruikt kan worden. Verkrijgbaar in de kleuren
bianco, antracite, cafè en tortora.
Ook de NET-serie kreeg er op de IMM een uitbreiding bij in de vorm van een
barkruk en daarmee is de NARDI-krukken-collectie compleet en geeft een ruime
keuze uit de modellen FARO, LIDO, TRILL en NET met zithoogte 65 of 76. De
krukken zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de stoelenserie waartoe ze behoren.
Foto’s volgende bladzijde bovenaan.

stand Nardi
SALONE del MOBILE
Milaan
constant druk bezocht

De foto’s op de vorige pagina geven een impressie van de
stand van NARDI op de SALONE del MOBILE te Milaan.
Nieuws was dit jaar m.b.t. de KOMODO de kleuruitbreiding van
het frame met Agave en v.w.b. de kussens 3 extra kleuren
Sunbrella t.w. Avocado, Giungla en Ghiaccio. Daarnaast werd
de tafel RIO geheel in aluminium gepresenteerd.
De foto’s rechts en onder tonen de presentatie van NARDI op
de FuoriSALONE op de universiteit in MILANO-CITY. Hier
werd o.a. met de KOMODO-WALL een enorm bouwwerk
geconstrueerd welke er net zo a-symmetrisch uitzag als de
KOMODO zelf ook oogt. Dit bouwwerk omsloot echter ook een
boom en werd ingericht met een groot KOMODO-podium
waarop men mocht zitten, liggen, loungen en waar de kinderen
als in een ballenbak op mochten springen.

Ook de stand van KARN op de SALONE del MOBILE te Milaan kreeg meer dan voldoende
aandacht door de nieuwe tafelserie CLIP, de hocker SCAGNUT en het kruktrapje SENTE.
Daarnaast werden een 4-tal nieuwe lakkleuren gepresenteerd. In deze nieuwsbrief
bespreken we de CLIP en de SCAGNUT.

De tafelserie CLIP van KARN bestaat uit een eet-, salon- en 2
bijzettafels in de maten 160x90, 180x90, 200x95, Ø73x36hg,
Ø53x41hg en Ø43x46hg. Poten en bladrand zijn gelakt in de
kleuren bianco, verde salvia, rosa antico, grigio chiaro en grigio
caldo. De top is verkrijgbaar in eiken- of notenhout.
De SCAGNUT is een MPS, een Multi-Purpose-Stool. Deze
eigenwijs ogende kruk is opgebouwd van massief eikenhout en
de kenmerkende ronde stang met schroefdoppen is gelakt in
de bovengenoemde kleuren.
De schroefdoppen zijn te vervangen door een verbindingsstuk
waardoor meerdere krukken gekoppeld kunnen worden.

Sinds 1 maart jl. hebben wij de collectie van PLUST toegevoegd aan onze portfolio. PLUST is een prachtige en zeer
uitgebreide collectie van zowel out- als indoor meubelen en accessoires die vrijwel allemaal naar keuze voorzien kunnen
worden van verlichting. Daarnaast bevat deze collectie ook prachtige lampen eveneens voor zowel in- als outdoor. De
afmetingen van alle items zijn van klein tot zeer groot en worden daardoor niet alleen in een particuliere en/of een
project/horeca omgeving toegepast maar ook veelvuldig in grote openbare ruimtes binnen en buiten. In deze en
komende edities van onze nieuwsbrief laten we u kennismaken met PLUST.

De foto op de vorige pagina toont een bar met terras volledig ingericht met PLUST. De BARTALOMEO
bar met kruk ARMILLARIA en hanglampen FOUR welke ook als staand model achter de bank te vinden
is (tevens foto inzet) en waarvoor de salontafel BOLD is geplaatst. Op het terras buiten ook de tafel
BOLD en hier ook de BOLD als bank en fauteuil. Buiten zijn ze voorzien van verlichting.
De BARTOLOMEO is een modulair systeem met diverse barelementen en kasten en naar keuze te
voorzien van verlichting. Alle genoemde modellen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar.

Op de foto’s rechts, hieronder en geheel onder de
prachtige vormgegeven NICOLE van PLUST. Is het
een vaas, een amphora, een lamp of gewoon een
heel mooi object? In diverse kleuren kunststof of in
hoogglans lak en 126 of 175 cm hoog. De hoge is
als optie ook met verlichting. Met zware bodemplaat
welke naar keuze te verankeren is in de bodem.

Een bank als de DREW van VALENTINI verdient het om
nog eens in het voetlicht te staan. Een modulair model om
zelf je ideale zitgroep te kunnen maken. Zijn sterke maar
dunne poten geven je het idee dat hij zweeft.

De MOVING van VALENTINI
motiveert zowel de bank als
zijn bezitter om te bewegen.
Zijn “fluffy” en tegelijkertijd
toch strakke uiterlijk geven je
alle vrijheid om de bank te
gebruiken zoals hij toont. Met
de rug omhoog zit hij kort en
rechtop en met de rug
omlaag biedt hij de kans om
lekker onderuit te zakken.
Het is dus aan zijn bezitter
om op de MOVING te zitten,
te hangen, te loungen of te
liggen. Van tweezitter tot vele
composities en in leer of stof.

De merken van JOOP&MARINKA met de betreffende websites:

www.karnkarn.it
www.nardioutdoor.com
www.plust.com
www.valentini.it

Aan eventuele fouten en/of modelveranderingen etc.etc. in de teksten en foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.
Via info@joopenmarinka.nl kunt u zich afmelden indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Wij hopen u middels deze nieuwsbrief weer volledig te hebben geïnformeerd over de activiteiten en
nieuwigheden van/ bij onze fabrikanten en hun collecties. Voor vragen of verdere informatie kunt u ons
natuurlijk altijd bellen en/of mailen.
• JOOP & MARINKA • Tel: 055-5339894 • e-mail: info@joopenmarinka.nl • www.joopenmarinka.nl •

