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De producten en concepten van Vitra worden in Zwitserland ontwik-
keld. Bij Vitra worden producten ontworpen die een lange, functionele 
en esthetische levensduur hebben. Duurzaamheid heeft binnen de 
bedrijfscultuur altijd al een rol gespeeld. Voor Vitra hoort het bij de 
gebruikswaarde van een meubel dat de productie, het gebruik en de 
afvalverwerking ervan geen schade veroorzaakt. Dat komt het best 
tot uiting in de klassiekers die nog altijd in gebruik zijn. Om duurzame 
producten te produceren laat Vitra de productie voorafgaan door 
een uitvoerige ontwikkelingsfase. Er wordt gekozen voor materialen 
van de hoogste kwaliteit en de producten ondergaan testen die een 
gebruik van 15 jaar simuleren. De onderdelen moeten gemakkelijk 
te vervangen zijn en moeten uiteindelijk kunnen worden gerecy-
cleerd. “Met duurzaamheid is het zoals met de moraal: Men moet 
het waarmaken maar er niet te veel over praten. Vanuit onze wortels 
in het moderne design is de eerste stap eenvoudig voor ons: produc-
ten ontwikkelen waaraan niets overbodig is en die lang meegaan.”

Kijk naar me, mensen! Laat jullie blik goedkeurend over mijn fraaie vormen en wulpse design gaan. 
Ik breng de Rococostijl weer terug, maar dan zo dat het in de 21e eeuw past. Laat u niet om de 
tuin leiden door mijn uiterlijk; ik ben geen prima donna. Echt niet. Mijn sierlijke frame weerstaat 
het buitenleven met overduidelijke kracht. Ik hang graag in de tuin aan een boom of boven het 
zwembad. Je kan mij zelfs in je badkamer hangen, boven je bad of in de douche. Maar boven de 
eetkamer tafel sta ik ook heel mooi. Ik ben van polycarbonaat gemaakt dus het caribische weer 
kan ik buiten en binnen makkelijk weerstaan. Roesten komt daarom ook niet in mijn woordenboek 
voor. Waar ik ook kom te hangen, ik zal er net even een extra vleugje style en souplesse aan geven.

In haar 129-jarig bestaan heeft Mosa  zich ontwikkeld tot een innovatieve fabrikant van hoogwaardige tegels voor binnen en buiten. Mosa is 
ambitieus en zorgde de afgelopen 10 jaar voor een forse groei. Vanuit de fabrieken in Maastricht vinden zij hun weg naar 30 landen op 4 
continenten. Mosa is de toonaangevende tegelproducent uit Nederland. Met onderscheidende tegels van kwalitatief en esthetisch hoog niveau 
wil Mosa een bijdrage leveren aan architectonische ontwerpen van nu en morgen. Voor de vierde keer in zijn ruim 100jarige bestaan brengt 
Mosa een boek uit waarin hun producten die op vele top bouwprojecten in de wereld zijn toegepast op prachtige wijze weergegeven zijn.  
LOT1038 is met 3 van zijn projecten opgenomen in het Mosa World Reference Book #4. LOT1038 is de exclusieve dealer van Mosa op het eiland.

VITRA = DUURZAAM

http://www.vitra.com/en-lp/
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WIST U DAT? LOT1038

http://www.lot1038.com/index.php?tab=collection&brand=40

http://www.lot1038.com/index.php?tab=collection&maincat=2&cat=2&subcat=10&prodcat=10&product=997

- Ruim 60 Europese leveranciers heeft.
- Mambo Beach gaat inrichten en dat de opening medio 2012 is.
- De europese concumenten advies prijs hanteert? Ofwel de prijs in NL = de prijs (ex OB) bij 
LOT1038 geleverd op Curacao.
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PROJECTEN

TOKUJIN YOSHIOKA

http://www.beach-restaurants.com/nl/restaurants/zest-mediterranean.html
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Tokujin Yoshioka werd geboren in Saga Prefecture, Japan in 1967. Na velen jaren 
van verschillende studies en werk richtte hij in 2000 zijn eigen studio op. Hij heeft met 
verscheidene grote merken samengewerkt waaronder: BMW, Toyota, en Swarovski. 
Zijn werken bevatten vooral veel ruimte en staan in het teken van de veelzijdigheid 
van de natuur. Zijn interesse gaat ook uit naar de vormeloosheid; iets wat nog niet 
is. Hij is dan ook niet geïnteresseerd in het ontwerp van een stoel, maar zijn inter-
esse gaat uit naar de functie van de stoel. In 2002 trok hij internationale belangstel-
ling met zijn gestroomlijnde kunststof chaise longue Tokyo Pop voor Driade. Tokujin 
Yoshioka heeft in 2012 op de Maison&Object beurs de schepper van het jaar 
award in ontvangst nemen. Hierbij is hij de eerste japanse ontwerper die de award 
in ontvangst zal nemen. Ook heeft hij nog andere awards en beloningen gekregen 
waaronder de miami designer of the year in 2007, de Design of Asia award in 2008 
en Architektur & Wohnen designer of the year award in 2011. Uit deze betitelingen 
en awards is wel te merken hoe groot Tokujin Yoshioka is in de ontwerpwereld.
http://www.tokujin.com/

BEZOEK ONS OP

Wie op zoek is naar een restaurant aan een palmstrand, 
die gerechten uitgeeft met als specialiteit de Mediterranée 
moet aan tafel gaan bij Zest Mediterranean. Het restau-
rant zit direct gelegen aan het strand van Jan Thiel. De 
ultieme plek voor gezelligheid. In iedere nieuwsbrief 
weer een update van onze projecten. Zo heeft LOT1038 
stoelen en tafels geleverd van het merk Linteloo, buiten 
stoelen van het merk Tribu en lampen van het merk Fos-
carini geleverd bij Zest meditarranean. Dankzij deze pro-
ducten heeft Zest een moderne doch vintage uitstraling 
gekregen. Het pand is nieuw en heeft een gedeeltelijke 
houten vloer wat een lekker beach gevoel geeft. Neem 
een kijkje onder het genot van een heerlijk drankje en 
hapje bij Zest mediterranean, en kom voor al uw vragen 
over sfeer en meubelen naar onze showroom op Salina.

WIST U DAT? LOT1038
- In het Mosa World Reference book ook te downloaden is als app!
- Wekelijks producten naar Curaçao verscheept.


