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Love, peace &
couleurs flashy
Nadat de lente ons heeft uitgenodigd een blik in de hippe wijken van
Amsterdam te werpen, keren we terug naar waar het allemaal begon.
Naar San Francisco!
Het was vooral de Californian lifestyle die Susie en Doug Tomkins in
de jaren ’60 inspireerde om Esprit op te richten – een label dat altijd al
anders geweest is dan andere labels. Idealistischer, duurzamer, relaxter.
En toch volgt het de mode altijd op de voet.
Dat daarin tot op de dag van vandaag niets aan veranderd is, bewijst
de nieuwste Esprit home collectie. Handgeweven Nepal-tapijten met
GoodWeave-certificaat – behang met inspirerende glanseffecten door
de ‘flip-flop’-kleur – opvallende ‘flash-up’-designs – bloemen, niet alleen
voor in je haar, maar ook als ornament op knusse kussentjes. Alles
ademt de spirit van de Bay Area uit, brengt kleur in het leven en slaat
een Golden Gate Bridge tussen het hippietijdperk en de creatieve
huidige tijd.

esprit home
in san francisco
Gekust door de zon
Of het nu om het populaire Mission District of de nieuwe, hippe
wijk NoPa in het noordoosten van de stad gaat – nergens is het
leven zo kleurrijk als in de straten van San Francisco. Gevarieerder.
Tegenstrijdiger. Meer zon, minder schaduw. Wie zijn ogen
openhoudt, kan het bijv. overal in de appartementen rondom
Alamo Square ontdekken: spannende stijlbreuken die een heel
nieuwe energie losmaken.
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Carpet Flashing Up Runner 80 x 250 cm € 599,00/Carpet 170 x 240 cm € 1,219
Cushion Covers Flash 50 x 50 cm € 24,99
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Plaid Lacey 150 x 180 cm € 89,99 Cushion Covers Lace 38 x 38 cm € 19,99
Carpet Oriental Lounge from 100 cm rd. € 159,00
Cushion Covers from left to right Lace 38 x 38 cm € 19,99 New 50 x 50 cm € 19,99
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Kijk nog maar
eens goed !
Puur licht- en lavendelgrijs, eenvoudige wit- en beigetinten –
het behang ‘Visionary’ verovert het oog op kousenvoeten.
Maar als je er eenmaal goed naar kijkt, laat het je blik uiteindelijk
niet meer los. De digitaal ogende gaatjes- en weefpatronen, het
fascinerende spel tussen glanzend en mat en de harmonieus
changerende kleuren bewijzen dat deze collectie haar naam
volledig recht doet.

Wallpaper Visionary 0.53 x 10.05 m € 23,95/roll
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Carpet Mandala from 100 cm rd. € 159,00
Bedlinen Exotic Cotton Sateen from € 79,95
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what’s on your cd?
Image overview

2013_summer_0118

2013_summer_0734

2013_summer_1211

2013_summer_0024

2013_summer_0034

Flight-70048-020-38-38

New-70056-040-50-50.jpg

New-70056-040-38-38

Lline_sun_dark orange_fire

Line_turquise_pacific

2013_summer_0039

2013_summer_0137

2013_summer_1051

2013_summer_0752

2013_summer_0583

2013_icon_0149

Exotic

Dune

Copal

2013_icon_copal

2013_summer_0470

2013_summer_1417

2013_summer_1405

Flashing up 7001-03

Flashing up ESP-7001-02

Flashing up ESP-7001-01

2013_icon_0311

Seismograph ESP-6194-02

Plaid_Lacey_70044_80
150 x 180

2013_icon_0024

Lace-50388-040-38-38

Lace-50388-080-38-38

Lace-50388-070-38-38

Brainstorm ESP-3406-05

Brainstorm ESP-3409-04

Spaceyed ESP-3410-05

Spaceyed ESP-3410-01

Finally Summer ESP-6109-04

City-50371-080-50-50

2013_icon_0047

Flash-040-50-50

Flash-080-50-50

Flash-070-50-50

Finally Summer ESP-6109-02

Mandala ESP-3405-03

Mandala ESP-3404-04

Mandala ESP-3404-03

Mandala ESP-3404-01

San Francisco 15

esprit-home.com

All prices in this brochure are recommended retail
prices and may vary from country to country.

