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Die ene reis, die ene stad, 
die ene plek. Iedereen 
heeft een plekje op de 
wereld waar speciale 
herinneringen aan 
verbonden zijn! 

 
Soms zijn die plekken 
dichterbij dan je denkt..

ALL  ABOUT
THE  BLOG
Een passie voor reizen, 
gecombineerd met een hart voor 
interieur en design. 
 
Door middel van die ingrediënten 
hebben we in 2016 City Shapes 
voortgebracht, om huiskamers, 
kantoren en wanden over de hele 
wereld te voorzien van 
herinneringen, trots en emoties via 
adembenemende decoraties! 

ONZE  PRODUCTEN
De trots voor je stad, de 
herinneringen aan die plek. Die zijn 
allemaal op verschillende manieren 
uit te dragen. Daarom zorgden wij 
ervoor dat het werkelijk op alle 
manieren mogelijk is om van die stad 
te houd(t)en! 
 
Skylines, city maps, wereldkaarten, 
stadsiconen en nog veel meer. Steden 
hier in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten worden door middel van 
het mooiste en duurzaamste materiaal 
vereeuwigd: hout! 



SPECIALE  WENSEN? 
GEEN PROBLEEM!  
Staat die ene plek helaas niet in 
ons assortiment? Geen probleem! 
Wij maken alles op maat, helemaal 
naar wens. Mis je dat ene eilandje 
voor de kust van Tanzania? Of ben 
je helemaal verknocht aan 
Terschelling? Stuur ons een mailtje 
en wij zorgen voor het 
eindresultaat.

SOCIAL  MEDIA  
STATISTIEKEN
 

SHAPES IN  JOUW 
SHOP?
Onze City Shapes in jouw winkel? Wij 
gaan graag de samenwerking aan. 
Met ons alsmaar breder wordende 
assortiment is het een geweldige kans 
om samen met ons wanden van 
herinneringen te voorzien! 

DE NATUUR IN  HUIS
Wil je decoratie met karakter? 
Dan moet je hout hebben! Onze 
producten worden met de precisie 
van een adelaarsoog uit duurzame 
en gerecyclede houtsoorten 
gesneden door onze 
energiezuinige lasers.
 
Maar de verpakking dan? Deze 
zijn allemaal op maat gemaakt 
zodat er nooit meer gebruikt wordt 
dan nodig! We ❤  duurzaamheid!
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