
Cor Unum
Model: Saggar Stack 

Ontwerper: Inge Bečka 

Concept: De Saggar Stack is gebaseerd op 
een saggar: een container die traditioneel in 
China werd gebruikt om keramische objecten in 
de oven te beschermen. De saggars werden 
in de oven op elkaar gestapeld. Tijdens haar 
verblijf in China kreeg Inge Bečka het idee 
om van deze traditionele containervorm de 
hoofdvorm te maken. De losse onderdelen 
zijn er in verschillende kleuren en dessins 
en kunnen in willekeurige volgorde 
worden gestapeld. De saggars hebben 
acht bloemgaten, de deksels negen.

  

Op de foto: Deze Saggar Stack is 
opgebouwd uit vier stapelbare delen: 
onder de Saggar Brons, in het midden 
de Saggar Decor Bloesem en dan de 
Saggar Blue met de Saggar Blue-deksel. 
Totale hoogte: 27 cm.

 

Prijs: Zoals afgebeeld: 403 euro

www.cor-unum.com
Foto: Dennis A-Tjak

Vazen voor  
het voorjaar
Verdrijf het kwakkelweer met een mooi lenteboeket. Bij de bloemist vind je nu volop tulpen, 
ranonkels, narcissen, anemonen, hyacinten, fresia’s, irissen en kievitsbloemen. Ga voor kleur en geur in 
huis en zeg de winter definitief toedeloe. Schik ze in je mooiste vaas en geniet! Maak kennis met de 
designklassiekers onder de vazen en enkele vernieuwende modellen. 

DOOR: MONIQUE VAN EMPEL

Iittala
Model: Aalto-vaas 

Concept: De eerste Aalto-vaas van Alvar Aalto stamt al uit 
1936. De vorm, die is geïnspireerd op golven (het Finse woord is 
‘aalto’) in het water, is inmiddels het symbool van Fins design en 
één van de beroemdste glasobjecten ter wereld. Nog altijd wordt 
elke vaas uit de inmiddels zeer uitgebreide Alvar Aalto Collection 
met de mond geblazen. 
  

Op de foto:   
Twee Aalto-vazen  
in helder glas, een van  
16 cm en een van 25,1 cm.  
Plus bijpassend schaaltje.
 

Prijs: Vaas van 16 cm: 149,90 euro,  

vaas van 25,1 cm: 169,90 euro.

www.iittala.com

VAZENVAZEN
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Ikea  
Model: Konstfull

Ontwerper: Ilse Crawford  

  

Concept:  Konstfull is een nieuwe collectie vazen in verschillende 
kleuren, vormen en maten. Sommige vazen zijn glad en doorzichtig, 
andere mat of met luchtbelletjes in het glas. De vazen zijn gemaakt 
door ervaren glasblazers van gerecycled glas, waardoor er geen één 
hetzelfde is.

Op de foto:  V.l.n.r. Ronde vaas in heldergroen (doorsnede  
20 cm, hoogte 19 cm), witte vaas met belletjes (doorsnede 16 cm, 
hoogte 26 cm), klein vaasje in frosted groen (doorsnede 9 cm, hoogte 
10 cm) en de brons getinte vaas (doorsnede 18 cm, hoogte 16 cm).

 

Prijs: V.l.n.r. 12,99 euro, 14,99 euro, 3,99 euro en 12,99 euro.

www.ikea.com

Fritz Hansen 
Model: Ikebana-vaas

Ontwerper: Jaime Hayon   

  

Concept:  De naam Ikebana is Japans voor ‘bloemstuk’. Dankzij de  

gaten in het messing ‘statief met deksel’, is het supermakkelijk om verschillende 

soorten snijbloemen perfect te schikken. De vaas zelf is van mond geblazen glas. 

Hayon heeft de vaas dus zo ontworpen, dat de hele bloem – inclusief steel –  

goed gezien kan worden.  

Op de foto: De grote vaas is 15,5 cm hoog en heeft een  

doorsnede van 24 cm, de kleine vaas is 13 cm hoog met een  

doorsnede van 12 cm. Er is ook nog een Long-uitvoering van  

33,5 centimeter lang, 10 centimeter hoog en 9,5 centimeter breed.

Prijs: Groot (en Long): 186 euro en klein: 100 euro.

www.fritzhansen.com 
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REIZENVAZEN

Cor Unum 
Model: MaMa-vaas

Ontwerper: Roderick Vos  

  

Concept: In 1999 ontworpen en nu al een echte designklassieker, 
deze MaMa-vaas. Eerst alleen in wit, nu onder meer ook in zwart, 
Grunings Groen, Martaban Blue, metallic en brons. Voor het ontwerp 
liet Roderick Vos zich inspireren door de structuren van de natuur: 
deling, regelmaat, ritme en herhaling. Elke vaas wordt met de hand 
gemaakt en is daardoor uniek, ook van kleur.

Op de foto:  De MaMa-vaas in wit en brons (33 x 33 x 43 cm).

 

Prijs: In wit: 349 euro, in brons: 385 euro.

www.cor-unum.com
Foto: Marije Kuiper
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