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WANDEN
De wanden van WOOLTHING zijn ontwikkeld om sfeer, 
comfort en een betere akoestiek aan de ruimte te geven. 

De toepassingsmogelijkheden van de wanden zijn zeer uit-
eenlopend.  Wanden tegen een muur bij een eettafel, achter 
een bed of bank of als kunstobject in het interieur.

De wanden zijn een handgemaakt Nederlands fabricaat en 
kunnen in elk gewenst formaat en kleur worden geleverd. 
Door de gekozen materialen en hoogwaardige afwerking zijn 
de wanden praktisch en duurzaam.

Naast de bestaande lampencollectie, zijn de producten 
van WOOLTHING custom made en volop in ontwikkeling.

ACCESSOIRES
De accessoires van WOOLTHING bestaan onder andere uit 
poefs en grondkussens, afgewerkt met een lederen voor- of 
achterkant. De accessoires zijn net als de lampen en wanden 
handgemaakt en Nederlands fabricaat. Ze kunnen in elk 
gewenst formaat of kleur worden geleverd.

WOOLTHING brengt de prachtige eigenschappen van wol,
authentieke materialen en vakmanschap samen in unieke, 
duurzame en tijdloze producten. Een meerwaarde voor het 
creëren van de gewenste sfeer in het interieur.

LAMPEN

WOOLTHING brengt binnen haar lampencollectie 3 modellen:

lantaarn staal / lantaarn koper / tripod staal

Het lantaarnmodel is gemaakt in twee uitvoeringen.
Een versie waarbij de armatuur bestaat uit onbewerkt staal 
en bij de andere uitvoering is de hals van de lamp van rood 
koper en rust op een ronde metalen voet.

De armatuur van de tripod is uitgevoerd in onbewerkt staal.

• Alle modellen zijn voorzien van zorgvuldig geselec-
teerde LED verlichting met bijbehorende dimmer en 
bijpassend stoffen linnen snoer.

• De LED verlichting geeft een prachtige lichtopbrengst 
bij een laag energieverbruik.

• Met de bijgeleverde dimmer kan de lichtintensiteit 
worden aangepast aan de gewenste sterkte.

• Beide collecties zijn in overleg leverbaar met de tradi-
tionele dimmer voor zowel gloei- als halogeenlamp.

http://WWW.WOOLTHING.NL


lantaarn · staal · vloerlamp 176 cm hoog 0 50
lantaarn · staal · tafellamp 67 cm hoog 0 30

lantaarn · staal · vloerlamp 176 cm hoog 0 50
lantaarn · staal · tafellamp 67 cm hoog 0 30

tripod · staal · vloerlamp 180 cm hoog 0 55
tripod · staal · tafellamp 73 cm hoog 0 30

tripod · staal · vloerlamp 180 cm hoog 0 55
tripod · staal · tafellamp 73 cm hoog 0 30

lantaarn · koper · vloerlamp 170 cm hoog 0 50
lantaarn · koper · tafellamp 67 cm hoog 0 30


