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REVALUE

We breken los uit de urban jungle, de wildernis aan keuzes en onrust. 
We rijken uit naar betekenisvolle alternatieven en we zetten nieuwe 
standaarden. Ware verandering kan alleen beginnen bij de elementaire 
basis. Daarom bekijken we opnieuw onze waarden. We willen weten wat 
de werkelijkheid is en wat er echt aan toe doet in ons leven. Hierbij ki-
jken we terug naar onze basis modellen; onze culturele oorsprong, de 
natuur, dieren en de aarde. We combineren deze modellen met nieuwe 
technologie en wetenschap. We experimenteren en combineren om op 
een nieuwe manier te kijken.

We zijn een omslag aan het maken van welvaart naar welzijn. We onder-
vinden steeds meer dat economische groei in balans moet zijn met so-
ciale behoeftes en ecologische zorg. Hierdoor blijft onze interesse 
in biologisch onbespoten voedsel en diervriendelijke producten stij-
gen. We gaan steeds bewuster eten en drinken. We dromen van onze ei-
gen boerderijen en om zelfvoorzienend te zijn. De kritische consument 
groeit. Niet alleen het product zelf, maar ook de producent wordt 
onder de loep genomen. We willen weten waar het product gemaakt 
is, door wie en hoe? Duurzaamheid bepaalt steeds meer onze keuze. We 
zijn participerende burgers, niet ‘slechts’ consumenten. Een actieve 
burger, die betrokkenheid voelt voor de samenleving waarin hij leeft, 
zonder zijn eigen comfort ervoor op te geven. Groen zit steeds meer 
in verweven onze gedachtes en in ons leven. We denken na over dyna-
mische eco-systemen en aan hergebruik. Hyper technologie mengen we 
met een verlangen naar natuurlijke puurheid.
Door de ‘super ego individualisatie’ willen we producten die precies 
aansluiten op onze unieke
levenstijl en behoeften. Het customizen van producten past hier bij 
uitstek bij, De wens naar producten die precies op maat en wens ge-
maakt zijn, stijgt. Hierbij combineren we technologie en handwerk, 
lokale tradities met globale innovaties. 
Doordat we willen ontsnappen aan de urban jungle trekken we ons, 
nog meer dan te voren, terug in huis. Dit fenomeen noemen we ‘uber-co-
coonen’. Ons thuis is ons heiligdom, onze veilige haven. Het persoonlijk 
inrichten van je interieur naar eigen levensstijl, smaak en behoeftes  
vinden we dan ook erg belangrijk. Het liefst doen we alles vanuit ons 
veilige thuis, waardoor het thuiswerken en de thuis-entertainment is 
gegroeid. Ook als we ons ergens anders begeven, nemen we de luxe en 
comfort van thuis zoveel mogelijk mee. 
We hebben behoefte aan magie, fantasie en happy endings, om af en toe 
te kunnen ontsnappen. Interesse in het spirituele en bijna halluciner-
ende en zachte gevoelsbeleving stijgt. Nostalgisch grijpen we terug 
naar de vroeger, toen alles ‘beter’ was.
In de economische handel is het westen niet meer de voorloper, diegene 
die de contacten domineert. We hebben nu ook handelcontacten tus-
sen andere werelddelen. Hierdoor mengen culturen zich als nooit te 
voren. Dit uit zich ook in de producten die worden verhandeld. Een mod-
erne interpretatie van tradities en de terugkomst naar lokale produc-
tie brengt een levendige globale patchwork van culturen en ideeën.

In deze tijd waarin we opnieuw kijken naar onze waarden en we experi-
menteren met oude en nieuwe technieken om nieuwe alternatieven te 
vinden, domineren de volgende zeven trends. Deze noemen wij:

Survival in Style
 Animal Skin 
 Earth from Above
 Microcosmos
Farmer Chique
Neo Folk 
 Soft Spheres
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SURVIVAL IN STYLE

In de natuur, onze grondlegger, vinden we onze essentie . Door de natuur 
laten we ons inspireren om ons waarde systeem opnieuw te bekijken. We 
willen leven in en met de natuur. Dicht bij de natuur, als een boswachter 
in het bos. Ecologisch bewust leven met de juiste comfort is de motto. 
We beseffen dat we jaar in en jaar uit teveel van de aarde hebben ges-
noept.  Nu kijken we hoe producten zo duurzaam mogelijk gemaakt kun-
nen worden. We gebruiken daarbij natuurlijke materialen, immiteren de 
natuur, hergebruiken en up-cyclen. Sustainability in zijn hoogste vorm. 
We gaan de wereld redden in stijl.
Wij noemen deze trend SURVIVAL IN STYLE.

- Sustainable life, natural materials
- Luxe survival in the woods
- Rest on a bed of nature
- Fibre is moulded in simple (recycled) forms
- Treehouse
- Harvesting matter, mothers nature’s material
- Biological life
-Cradle to cradle
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ANIMAL SKIN

Terwijl we onze existentiele waarden opnieuw bekijken, bekijken we ook 
ons dierlijke instinct. De oervorm van mens zijn. Meer mensen halen dier-
en of elementen van dieren in huis, om zo dichter bij de natuur en hun ei-
gen ik te komen. Zo zie je meubels die op dieren lijken, of stoffen met dier-
enhuid-print. Ook krijgen objecten in huis dierlijke of menselijke trekjes. 
Deze stroming noemen we ANIMAL SKIN. Want wat is er puurder dan een 
dier?

- Animal instinct
- Animated character of the animal
- Primitive & sophisticated skin
- Narrative forms of animals
- Breeding animals
- Handicraft of perfect made objects
- A real world we can touch, everything makes sense, nothing seems fake
- Primitive & sophisticated skin

animal skin
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EARTH FROM ABOVE

We kijken naar de aarde, onze planeet, ons moederschip. We beseffen 
dat wij verantwoordelijkheid dragen voor haar en ons eigen welzijn. We 
zoomen uit, kijken van een grote afstand en zien de gelaagdheid en com-
plexiteit die de aarde heeft gevormd. De bewondering voor haar groot-
sheid en schoonheid uit zich in deze trend, die wij EARTH FROM ABOVE 
noemen. Kijkend naar de aarde zoeken we naar authenticiteit en naar wat 
de wereld nu werkelijk is. Deze inspiratie zetten we om in interieur sculp-
turen en we gebruiken een vrije interpretatie van natuur en landschap in 
organische en vloeiende vormen.

- Movement of wind and growth
- Smooth and organic forms
- Panoramic interiors
- Landscape in interior
- 3D rendering lively landscape (textile)
- Soft sculpture
- Solid matter is given fluid and organic form 
- Layering

earth from above
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MICROCOSMOS

Hyper technologie mengen we met de natuur, onze meest zuivere ken-
nisbron en onze ‘grootste systeem designer’. We kijken goed naar de 
bouwstenen en structuren van de natuur: moleculen, bacteriën, DNA, 
honingraat, pollen, de vleugels van een insect. Als wetenschappers wil-
len we techniek en natuur met elkaar koppelen. Het lijkt bijna op tech-
nologische tovenarij, met intelligente materialen en een obsessie voor 
moleculen. Kunnen we de natuur evenaren? Hoe creëren we onze eigen 
wereld? Dit noemen we hier MICRO COSMOS, het kleine vormt het grote.

- Symbiosis of technology and biology
- Armour of seeds
- Micro and macrosturctures
- Engineerd organism
- Hybrids
- Biosynthetics
- Manufactured in serial and molecular mode
- Simple materials, high tech structures 

micro cosmos
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FARMER CHIC

Te midden van de urban jungle zoeken we naarstig naar waarheid en wer-
kelijkheid.
We kijken terug naar onze oorsprong. Onze wortels ligt bij de boeren. 
Wij verlangen met idyllisch weemoed terug naar ons verleden, toen alles 
duidelijk en simpel was. 
We dromen van onze eigen koninkrijk, waar we zelfvoorzienend zijn. Of in 
ieder geval van de charme van dit nostalgische en enigszins romantische 
beeld. Onze eigen boerderij in de tegenwoordige tijd met een luxe en com-
fortabel jasje. Wij noemen dit FARMER CHIQUE.
Biologisch eten uit eigen achtertuin, onbespoten en gezond.

- Greener city & futuristic country
- Rural country style
- Fusion of rural and city lifestyle
- simple is not just simple .. true value
- Handmade & industrial combination
- Rural revival
- Bio world of fresh green & sustainability
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NEO FOLK

Alle werelddelen hebben onderling handelscontacten, het westen is niet 
meer de enige dominante speler. Handwerk reist al jaren over de wereld, 
verschillende culturen delen en ontwikkelen nu hun technieken. We de-
len onze kennis. Culturele tradities mengen zich onderling en mengen 
zich met techniek. Ambachten worden schaarser, maar steeds gewilder. 
Ook gaat onze interesse uit naar hoe nomadische stammen leefden, dicht 
bij de natuur en met essentiele waarden. Deze trend noemen we NEO FOLK. 
De moderne interpretatie van tradities en de terugkomst van van locale 
productie brengt een levendig patchwork van culturen en ideeën.

- Ethnic spirit
- Unique & Authentic
- Human relations byond all borders
- Merging countries take back the power over their own wealth
- Nomadic people
- Contemporary ethnic style
- naive and folklore manner
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SOFT SPHERES

Deze zoektocht naar waarheid en authenticiteit is een spirituele tocht. 
Een tocht in je eigen lijf, je eigen brein en je eigen wezen. Een individu-
ele tocht, waar je je eigen waarheid en waardes zoekt. Deze stroming uit 
zich in SOFT SPHERES. De wereld beleven door voelen en tactiliteit. Je 
omgeven door een zachtheid die soms hallucinerende vormen aanneemt. 
Leven in het hier en nu. Het is een sprookjesachtige en dromerige sfeer 
waar je je in begeeft. Ronde vormen, zweverig, luchtig en transparant.

- Irrational & irregular random gravity
- Humble & pure material
- Living and breathing matter
- Whitchery, extremely soft, duddly foamy materials
- Fairylike beauty
- Nude
- Sloping and round

soft spheres
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