“Panlatten krijgen
een ecologisch verantwoorde
behandeling die hun nut en functie
met honderden jaren verlengt”
Max Jungblut, deelnemer

D-Day Design;
het Paard van Troye op Woon Mooi
Woonbeurs Woon Mooi 19 t/m 23 oktober in het Mecc Maastricht
Maar dan wel een paard van gerecyclede panlatjes, met superprothesen als verstelbare benen
en een hoofd dat ideeën dankzij de 3D printer in alle denkbare vormen giet. Designersplatform D-Day presenteert ruim 50 eigenwijze designers uit binnen- en buitenland. Frisse
invalshoeken en duurzaam vakmanschap leiden tot oorspronkelijk en betaalbaar design op
Limburgs grootste woonbeurs.
Je woont goed na Woon Mooi! D-day is een vrolijke mix van veiling, expositie en beurs. Door de
unieke opzet brengt D-day een groot publiek in aanraking met vernieuwend design. Producten die
een verhaal vertellen via vorm, een geschiedenis in zich dragen door het materiaal. Het resultaat:
opvallend goede producten die naadloos een plek vinden in onze dagelijkse praktijk.
Jij draagt design, design draagt een boodschap. Humor, schoonheid en duurzaamheid zijn de hoekstenen van D-Day. Het onafhankelijke platform staat garant voor bedreven professionals. Designers
die niet alleen geloven in een betere wereld maar er nú vorm aan geven. Van punniken tot puntlassen,
ons Paard van Troye herbergt onder meer:
– De slimme ontwerpen van Wellami.com maken lichamelijke beperkingen juist tot unieke mogelijkheden.
– Een nieuwe look met knipoog, KoudKunstjeCreaties.nl stoffeert en restylet jouw dierbare objecten.
– Studio Kernland die met de Academie bijenkasten voor nieuwe generatie imkers bouwt.
– De fabuleuze printers van FabLab materialiseren alle vormen en ideeën voor iedereen; FabLabzuidlimburg.nl
– Vogels wonen in gekraakte geluidsboxen, radio’s en klokken van CarolijnSlottje.com
– Stoelen en tafels gaan in de mixer; hogere samplekunst leidt tot hybride vormen door JetskedeGroot.com

Bezoek de exclusieve opening van Woon Mooi: woensdagavond 19 oktober (19.00-23.00) met om
20.30u de start van de exclusieve D-day openingsveiling. Op zondag vindt het sluitstuk van D-day
plaats: de uur U veiling. D-Day is op de woonbeurs Woon Mooi geopend van do 20 t/m zo 23 oktober.
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