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Wie houdt er niet van om een mooie bos bloemen 
te krijgen? De vrolijke kleuren en de heerlijke 
geur zorgen direct voor een beetje plezier in je 
woonkamer. Maar wat als je woonkamer te klein is 
voor grote vazen of bloempotten? En wat als je ook 
wel eens op een andere plek in huis een bloemetje 
wilt bewonderen, maar je niet weet waar je die vaas 
neer moet zetten? De &Bloem is de oplossing.

Probleem...
Iedereen heeft wel één of meerere vazen in huis. 
Maar hoe vaak liggen deze vazen niet te verstoffen 
achterin een keukenkastje omdat ze te weinig 
gebruikt worden? En hoeveel ervan zijn te vies 
omdat ze met geen mogelijkheid af te wassen zijn?
Afgezien van de echte bloemenenthousiast zullen 
de meeste mensen hun vazen niet dagelijks op 
tafel hebben staan. Zonde eigenlijk, maar niet te 
vermijden aangezien een vaas een product is met 
een uiterst specifieke functie. Het is een mono-
functioneel voorwerp dat een groot deel van de 
tijd ruimte inneemt zonder deze te benutten of 
te verrijken. In deze tijd waarin alles zo efficiënt 
mogelijk gemaakt wordt en alle ruimte optimaal 
gebruikt moet worden, hebben deze vazen eigenlijk 
geen plaats meer. 

...& oplossing
In plaats van een nieuw product toe te voegen 
aan het interieur of proberen een bijzondere 
manier te verzinnen om bloemen neer te zetten 
of op te hangen, kijkt de &Bloem naar alledaagse 
voorwerpen die iedereen toch al in huis heeft en 
dagelijks gebruikt. Hieraan voegen we vervolgens 
de mogelijkheid toe om er bloemen in te plaatsen. 
Op die manier is het erg gemakkelijk om een keer 
wat bloemen in huis te halen en is het product nog 
steeds functioneel wanneer je even geen bloemen 

in huis hebt.
Een bloem in een pennenbak stoppen kan iedereen. 
Maar hoe vervelend is het om die pennenbak 
schoon te maken of even leeg te gieten als de 
bloem zijn tijd heeft gehad? Alle spullen eruit en na 
afloop weer erin. Of proberen alles vast te houden 
en dan ondersteboven boven de wasbak schudden 
en hopen dat je niet al je pennen kan gaan afdrogen. 
Alleen al die gedachte zou er voor zorgen dat 
mensen denken ‘dan maar geen bloemen’. 
Omdat we aan de ene kant best wat vaker bloemen 
in huis willen hebben, maar aan de andere kant 
onze dagelijkse routine niet willen veranderen, is 
het concept van &Bloem zo bedacht dat het past 
binnen elk interieur en elk huishouden. 

&Bloem
In basis is de &Bloem een multifunctionele kunststof 
houder in vier standaard afmetingen. Deze houder 
past precies in de voor de &Bloem ontworpen 
serie gebruiksvoorwerpen voor elke ruimte en/of 
handeling in het huis: de kapstok, de pennenbak, 
de keukenorganiser, de tandenborstelhouder, de 
boekensteun en ga zo maar door. De serie kan door 
derden worden aangevuld waardoor de keuze nog 
groter wordt. De &Bloem is vaatwasserbestendig 
en kan eenvoudig worden uitgenomen zodat het 
basisproduct zelf gewoon kan blijven staan. En 
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heb je even geen bloemen in huis? Dan kun je de 
&Bloem houder gebruiken voor alles waar je het 
basisproduct toch al voor gebruikte. Of als extra 
glas bij een feestje. Of als speeltje in de zandbak. 
De &Bloem heeft een licht taps toelopende 
vorm waardoor hij makkelijk te stapelen is en 
daardoor minder ruimte inneemt als hij vervoerd 
of opgeborgen moet worden. Daarnaast is de 
&Bloem leverbaar in verschillende kleuren zodat er 
altijd een &Bloem is die in jouw interieur past. De 
standaard afmetingen zijn gericht op kleine bossen 
snijbloemen, maar wanneer je meerdere &Bloemen 
combineert, zijn de mogelijkheden eindeloos!

Voor elk moment een &Bloem
Dankzij de eenvoudige multifunctionele aard van de 
&Bloem houder kan deze aan een grote diversiteit 
aan producten worden gekoppeld zonder dat deze 
daarvoor ingrijpend aangepast hoeven te worden. 
Hieronder enkele voorbeelden.

Kapstok&Bloem
Het is de ruimte die je het eerst ziet als je je woning 
betreed, maar slechts zelden is er plaats voor 
bloemen. Wel is er altijd plaats voor een kapstok, 
want die heeft iedereen tenslotte nodig. Met de 
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&Bloem en de bijbehorende kapstok tover je de hal 
in een handomdraai om tot een fleurige en kleurige 
ruimte. Even geen bloemen? Geen probleem, de 
houders vallen niet op en de ondiepe &Bloem kun 
je gebruiken voor bijvoorbeld je sleutels!
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Duurzaamheid&Bloem
Dat de &Bloem ongelofelijk breed toepasbaar 
is zal inmiddels wel duidelijk zijn. Hierdoor is een 
lange levensduur gegarandeerd, aangezien de 
multifunctionele houders eenvoudig voor een 
ander doeleinde kunnen worden gebruikt. We 
willen echter niet dat er opeens massa’s vazen 
en tandenborstelhouders worden weggegooid 
en op de vuilnisbelt belanden. Dat zou immers 
niet erg duurzaam zijn. Daarom is de &Bloem 
gemaakt van 100% gerecycled plastic en zijn de 
bijbehorende producten op hun beurt vervaardigd 
van restmateriaal, bijproducten en herbruikbare 
grondstoffen. Als je wilt, kun je zelfs je oude 
vaas vermalen en verwerken in je
eigen custom-made keuken
organiser. En van jouw 
overbodige plastic bloembakken 
maken we een serie persoonlijke
&Bloem multi-functionele houders.
Dat is nog eens hergebruik!

Zoals gezegd kan de &Bloem in de vaatwasser. Dit 
betekent dat het basisproduct gewoon functioneel 
blijft en de &Bloem is binnen no-time weer te 
gebruiken als vaas voor nieuwe bloemen of als 
kleuraccent in je organiser. Door de vorm van de 
&Bloem is deze makkelijk stapelbaar waardoor 
er minder verpakkingsmateriaal nodig is tijdens 
transport. Duurzaamheid zit simpelweg verweven 
in het gehele proces.

Iedereen een &Bloem!
Alle elementen van de &Bloem zijn gebaseerd op 
producten en technieken die al jaren onderdeel 
uitmaken van onze dagelijkse routine in huis. 
Waarom zouden we deze dan niet combineren? 
Met de &Bloem creëer je zonder enige moeite een 
woning waarin je op elk moment van de dag kan 
genieten van de mooiste bloemen en planten!
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