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geschenken
VOOR

kerst

Wat wil jij straks onder de kerstboom? Op het verlanglijstje: iets gezelligs 

voor het interieur, handigs voor de keuken en fraais voor de gedekte 

tafel. Alles voor een hartverwarmende kerst en een genoeglijk Nieuwjaar. 

TEKST: EVA GOOSSENS

shopping
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SPRANKELEND SAMENSPEL
Geen feesten zonder kaarslicht op de schouwmantel, liefst met knisperend houtvuur. De theelichthouders en windlich-

ten uit de Angels Grey collectie van J-Line laten zich onderling combineren tot een sfeervol en sprankelend samenspel 

van zilver, parelmoer en zachtgrijze tonen, opgelicht door de flakkerende vlammetjes. Richtprijzen: € 12,90 voor een doos 

met 3 bolle theelichthouders (8 x 7 cm). www.j-line.be

DE MOOISTE
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BEKROOND DESIGN
Het bijgeloof wil dat je geen mes als geschenk mag ge-

ven, tenzij je er bijvoorbeeld een symbolische muntje 

voor in de plaats krijgt. En toch zullen velen sowieso in de 

wolken zijn met deze gitzwarte Ron messen, ontworpen 

door Pieter Roex voor Berghoff en meteen goed voor 

een gegeerd Henry van de Velde label 2015. Het gamma 

omvat negen van de meest courante messen, steeds af-

gewerkt met twee coatings: eentje uit titanium en eentje 

met antikleef eigenschappen. Extra handig: de individu-

ele messenhouders uit hout kun je, dankzij de magneet-

strip, aan elkaar koppelen tot een individueel opbergsy-

steem. Richtprijs: vanaf € 32,10 voor een schilmes en vanaf  

€ 30,80 voor een opberger (30 cm). www.berghoff.be

STIJLVOL THUISKANTOOR
Voor hem of haar: stijlvol afgewerkte items in 

imitatieleder voor het thuiskantoor of bureau 

dat mag gezien worden. Het gamma, nieuw 

in de winterlijn Copper Desk van J-line, omvat 

naast deze organizer, ook nog papierhouders, 

opbergdozen in diverse maten, juwelendoos-

jes en een magazinehouder. Richtprijs: € 31,50. 

www.j-line.be
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VOLAUTOMATISCH EN KERAMISCH
Trakteer je partner – en misschien ook een beetje jezelf – op een perfecte Italiaanse espresso, cap-

puccino of latte macchiato… elke dag opnieuw. Het kan dankzij deze Incanto One Touch Milk Ca-

rafe van Saeco, een volledig automatische espressomachine met 100% keramische maalschijven. 

Hierdoor blijft de smaak van de verse boon optimaal intact. Door de nieuwe en unieke AquaClean 

technologie is ontkalken niet meer nodig tot 5000 kopjes koffie. Richtprijs: € 749,99. www.philips.be

GOUDGELE SCHITTERING
Met Amarela, wat zoveel betekent als geel of goud in het Portugees, 

presenteert Mirabel Slabbinck een nieuwe collectie sierkussens met een 

warme uitstraling. Verkrijgbaar in 2 afmetingen. Richtprijs: € 112 (40 x 40 cm) 

of € 133 (60 x 40 cm). www.mirabelslabbinck.com

FEESTELIJK UITGEDOST
Met een feestelijke fles zit je altijd goed als cadeau. Geef ze een luxueus 

jasje met deze ‘Polar bear faux fur bottle holder’ van Rivièra Maison.  

Richtprijs: € 22,95. rivieramaison.com 

ORGANISCHE KLASSE
Dit Oosters geïspireerde Laguna servies, gezien in de collectie van Cosy & 

Trendy, bevat pareltjes voor de feestelijk gedekte dis met klasse én karakter. 

Richtprijs: vanaf € 6,05 voor een klein bord, vanaf € 2,15 voor een schaaltje en 

 € 5,45 voor een kom. www.cosy-trendy.be

VLEUGJE MYSTIEK 
Deze Mystic collectie van Engels Kerzen zorgt voor een vleugje sfeervolle 

mystiek in het interieur. Verkrijgbaar in twee formaten – ø 8 cm, h 20 cm of 

25 cm. Richtprijzen: € 67,25 en € 74,75. www.engels-kerzen.de
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BELGISCH LINNEN
Feest of geen feest, het Belgische linnen van Libeco is 

altijd leuk om te geven, te krijgen én te gebruiken. De 

nieuwe Carolina Stripe collectie tafellinnen drapeert 

door zijn textuur en het gebruikte garen heel natuur-

lijk. Het laat zich fraai combineren met de Atlas servet-

ten met fijnere en open structuur. 100% linnen voor 

100% sfeer. Richtprijzen: vanaf 133,50 voor een Carolina 

Stripe tafelkleed (175 x 175 cm) en € 15,50 voor een Atlas 

servet. www.libeco.com
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