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Nieuwe voorjaarscollectie van Mayves
Iets meer dan een jaar geleden introduceerde Mayves de Cardle®, een brandvertragende wenskaart die te
vouwen is tot een theelichthouder. Dit voorjaar brengt Mayves drie nieuwe Cardle® series uit: de inspirerende serie
'Flights of Fancy', de dromerige serie 'Woodland Paradise', en de speelse collaboratieve serie 'Cardle® + Hum with
Me' in samenwerking met trendy ontwerp-duo Hum with Me uit Berlijn.
De ontwerpen uit de serie 'Flights of Fancy' zijn 3 prachtige aquarellen van voorjaarsvogels, voorzien van
inspirerende teksten.
De serie 'Woodland Paradise' kenmerkt een nieuwe stijl voor de Cardle®: de uitsneden in de Cardles® zijn
volledig, waardoor een 3D effect ontstaat dat gebruik maakt van "negative space". De serie bestaat uit 1 ontwerp in
3 kleuren: groen, blauw en roze.
De nieuwe collaboratieve serie 'Cardle® + Hum with Me' is het resultaat van een samenwerking met het trendy
Berlijnse ontwerp-duo Hum with Me. De speelse stijl van ontwerpster June Keser past uitstekend binnen de mooie
pasteltinten die de trend zijn van het komende seizoen.
Deze en de eerdere Cardle® series zullen te bewonderen zijn tijdens de voorjaarsbeurs in Utrecht. Van 3-5 maart
zal Mayves' nieuwe distributeur House of Home als gastexposant op de 7de verdieping de producten van Mayves
tonen. Naast de Cardle® is ook de B'lumen®, het nieuwe product van Mayves te zien. Op de laatste dag van de
voorjaarsbeurs zal organiseert House of Home bovendien een "meet&greet" met de vrouwen achter de Cardle®:
op 5 maart kunnen bezoekers tussen 11:00 en 15:00 kennis maken met Yvette Scheltema, ontwerper van de
innovatieve papierproducten van Mayves, en met Claudette Kulkarni, de zakenpartner van Yvette Scheltema.
Voorjaarsbeurs, 3-5 maart 2013 in de Trade Mart Utrecht
House of Home, gastexposant, F618 (7de verdieping)

