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KRAFTS
COLLECTION
Het woord KRAFTS staat voor Kraft (met
een K), de stevige papiersoort die wordt
gebruikt als toplaag. En Craft (met een
C), wat betekend professioneel met de
hand vervaardigd. De KRAFTS zijn zo
ontworpen om ieder interieur te complementeren met hun warme, sfeervolle en elegante uitstraling. Elk van de
KRAFTS wordt milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en vakkundig
geassembleerd in Nederland. Door de
combinatie van de modernste technieken en het verfijndste handwerk is het
mogelijk om een bijzonder patroon te
creëren welk een uniek effect geeft aan
elke ruimte, omgeving en gelegenheid.

COMPANY

Elk ontwerp heeft zijn eigen identiteit. Welke stijl je ook hebt, je zult altijd een KRAFT vinden die bij je past.

Tot op de dag van vandaag heeft Think Paper een uniek portfolio gecreëerd met exclusieve producten en op maat gemaakte objecten voor
zowel de zakelijke én de particuliere markt, nationaal en internationaal.

LOOK AT THINGS FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE

Think Paper ontwierp The Dutch Tulip in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit paviljoen werd gepresenteerd op het WorldSkills event in Leipzig en was volledig vervaardigd
uit karton. Maar liefst 200.000 bezoekers bezochten The Dutch Tulip.
Het spectaculaire concept wordt nu vertaald naar exclusieve producten,
geïnspireerd door passie voor design en ongewone duurzame materialen.
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made in the Netherlands

KRAFTS
NUANCED SERIES

KRAFTS
SPIRAL SERIES

De genuanceerde Krafts modellen
zijn de ware klassiekers binnen de
collectie. Het patroon lijkt misschien
volledig willekeurig. Echter is elk patroon zorgvuldig door Think Paper
samengesteld en is elk specifiek
model telkens weer identiek. Het genuanceerde patroon varieert tussen
open en gesloten, licht en donker.
De modellen in deze collectie verlichten hun omgeving 360 graden
en zorgen voor een tijdloze uitstraling. Het verfijnde patroon zorgt voor
een adembenemend uniek licht
effect in elke ruimte of omgeving.

De spiraal gevormde Krafts modellen zijn uniek. Bekwaam handwerk
en kwaliteit zorgen voor elegantie en
verfijning dat je ziet schitteren in elk
ontwerp. Het patroon is zorgvuldig
door Think Paper samengesteld en
is in elk specifiek model telkens weer
identiek. De spiraalvormige golven
creëren een contrasterend effect
dat zorgt voor een open en gesloten
structuur en varieert tussen licht en
donker. De modellen hebben een
ongekend elegant charisma en hebben vanuit iedere hoek bekeken een
andere adembenemende uitstraling.

GLOBE MODELS CENTERPIECE
Globe 290 nuanced Ø:29 | h:27 € 190
Globe 440 nuanced Ø:44 | h:41 € 310
Globe 640 nuanced Ø:64 | h:59 € 490

Globe 640

Globe 290

Globe 440

BAGGY MODELS DIFFERENT
Baggy 290 spiral Ø:29 | h:43 € 290
Baggy 440 spiral Ø:44 | h:66 € 470

JAZZY MODELS AUTHENTIC
Jazzy 440 spiral Ø:44 | h:17 € 220
Jazzy 640 spiral Ø:64 | h:25 € 340
Jazzy 890 spiral Ø:89 | h:35 € 630

BINKY MODELS CONFIDENT
Binky 210 spiral Ø:21 | h:23 € 150
Binky 290 spiral Ø:29 | h:31 € 220

Skinny 210

Baggy 290

Skinny 210 spiral Ø:21 | h:110 € 560
Skinny 290 spiral Ø:29 | h:150 € 890

Binky 290

€ 160
€ 240
€ 390
€ 790

Jazzy 640

Ø:29 | h:15
Ø:44 | h:23
Ø:64 | h:33
Ø:89 | h:46

Lazy 290

Dandy 290 nuanced
Dandy 440 nuanced
Dandy 640 nuanced
Dandy 890 nuanced

Classy 290 spiral Ø:29 | h:18 € 180
Classy 440 spiral Ø:44 | h:28 € 290
Classy 640 spiral Ø:64 | h:41 € 470

Jazzy 440

CLASSY MODELS STYLISH
DANDY MODELS ALL TIME CLASSIC

Skinny 290

Baggy 440

Classy 290

Classy 440

Jazzy 890

Lazy 440
Dandy 290

SKINNY MODELS TALLEST

Classy 640

Lazy 640

Dandy 440

Dandy 640

Lazy 290 nuanced Ø:29 | h:18 € 170
Lazy 440 nuanced Ø:44 | h:28 € 270
Lazy 640 nuanced Ø:64 | h:41 € 440

Binky 210

Dandy 890

LAZY MODELS ROUGH

