
Een ware eyecatcher in iedere keuken of 
kantoor: dit in leder beklede Nespresso 
apparaat. Verkrijgbaar in verschillende kleuren 
en versies en af te stylen met een bijpassende 
houder voor koffiecups.

Combineer het praktische met het stijlvolle 
met deze wireless oplader met USB ingang, die 
ondertussen ook als een klein dienblad dient.

Nodo betekent knoop in het Italiaans en is 
hier uitgevoerd in een deurstopper. Een ultra 
luxe deurstopper, wij gokken zelfs de luxste 
deurstopper die je ooit zult tegenkomen.

Kussens volledig bekleed in luxe Hermès stof, 
Proluca Interiors biedt een ruime keuze aan 
diverse Hermès kussens maar ook andere 
Hermès beklede meubelen.

Zijn indrukwekkende figuur brengt ons naar de 
nevels van ondoordringbare regenwouden, de 
laatste bastions van pure natuur die we willen 
behouden. Zo dicht bij ons en toch zo anders, 
brengt deze gorilla gevoelens van waardigheid 
en kracht en kalmte over. Een uniek sculptuur, 
handgemaakt in Valencia, Spanje.

Pixie Diamonds Nespresso Machine   van  GIOBAGNARA

Polo charging station   van  GIOBAGNARA                                            

Kussen   van HERMÈS                       

Nodo Doorstop   van  GIOBAGNARA                      

Gorilla   van  FIGURINE LLADRO               

NIET VOOR PUBLICATIE: Voor aanvullend beeldmateriaal, persuitleen en/of aanvullende vragen: So PR – Karlijn Koekoek –Karlijn@so-pr.com - 020 408 1868 - www.so-pr.com

** AL HET BEELD, INCLUSIEF DE STILLS, KUN JE DOWNLOADEN VIA DE BEELDLINK.

Wil je de stijlvolle man(nen) in je leven echt verrassen deze feestdagen? 
Dan heeft Proluca Interiors’ founder Brigitte Hamers de perfecte gifts in 
petto. High-end en super-de-luxe, deze cadeaus zijn gegarandeerd een 

schot in de roos.

BRIGITTE HAMERS

MORE ULTIMATE MEN TOYS

Vic Bed Tray  van GIOBAGNARA                                              
Niks is zo luxe als een dagje spijbelen en heerlijk 
een dag in bed loungen. Een moment dat mogelijk 
nog luxer wordt met dank aan deze, met leer 
beklede, bedtafel of serveerblad. 

Interieur styling kwam, geheel organisch, op het pad van Brigitte Hamers. Als Brigitte gasten over de vloer had waren die direct zo onder de 
indruk van haar inrichting, dat van het één het ander kwam. Zo’n 14 jaar geleden richtte ze het huis van een goede vriendin in dat was zo een 
succes dat er vele daarna volgden, op verschillende plekken over de hele wereld. Vandaag de dag is styling niet meer een project on the side 
maar haar business en dat niet alleen. Door haar trouwe samenwerkingen met internationale brands als onder andere Missoni Home, Cole 
and Sons, Porta Romana, Meridiani of Hermès (Brigitte werkt met het behang en de stoffen van het label) is ze, naast het ontwikkelen van ei-
gen lijnen van onder andere kussens, tafels, stoeltjes en banken ook een nieuwe online boutique gestart: www.prolucainteriors.com met een 
daarbijbehorende showroom, gevestigd in Laren. 

Meer info over Proluca Design en Proluca Interiors via www.prolucainteriors.com en over Brigitte zelf via www.brigittehamers.com. 

 Voor de uitleen van producten graag contact opnemen met Karlijn Koekoek via karlijn@so-pr.com
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OVER BRIGITTE HAMERS

 Prijs € 641,-

 Prijs € 3.037,-

 Prijs vanaf € 540,- 

 Prijs € 414,-

 Prijs € 850,-

 Prijs € 375,-
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NOOT VOOR DE REDACTIE:  VEEL VAN DEZE PRODUCTEN ZIJN EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR IN EUROPA VIA PROLUCA INTERIORS.
GRAAG IN DE CREDITS, NAAST DE MERKNAAM, OOK PROLUCA INTERIORS NOEMEN.

https://prolucainteriors.com/?gclid=EAIaIQobChMIyuHf0bLj6gIVk813Ch0uLw4ZEAAYASAAEgJp9fD_BwE
https://www.brigittehamers.com/
http://files.so-pr.com/shareman/sopr/2020AWProlucaMen6.htm
https://we.tl/t-yJjHHLbCpw

