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Collectienieuws
In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over de collectie 

update per 1 september. Met plezier introduceren 
wij de Dura Lounge bank en Kivi poefs. 

Een up-to-date geprinte versie van de prijslijst en het 
nieuwe magazine ontvangt u medio augustus.
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Dura Lounge
een stoere modulaire bank

Ontwerp DesignLab21

Voor deze toegankelijke, modulaire bank liet DesignLab21 zich inspireren 
door de bestaande Dura-bank van Studio Tom Dissel. Dura Lounge 

heeft net als bank Dura herkenbare, ronde vormen en ook dit model 
zit vol fraaie details. Met de verschillende elementen kunt u iedere 

opstelling maken – van klein en compact tot groots en royaal. 

Nieuw
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Dura Lounge heeft dankzij zijn losse rugkussens een diepere, zachtere zit dan 
zijn ‘voorganger’ Dura. Het compacte ontwerp dankt zijn uitnodigende uitstraling 
aan de organische vormen en doordachte details. De subtiele omlijsting verbindt 
de armen met elkaar en de kenmerkende ronding van Dura aan de binnenkant 

van de arm- en rugleuning komt ook terug in Dura Lounge. Door de positie 
van de poten lijkt het of de Dura Lounge zweeft: een mooi ruimtelijk effect.

DesignLab21 
ontwerper van Dura Lounge
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Nieuw

Kivi
een familie van zitaccessoires

Ontwerp DesignLab21

Kivi betekent ‘kiezel’ in het Fins. Duidelijk de inspiratie voor deze familie 
van vier poefs, ontworpen door DesignLab21. Net als kiezels hebben alle 

modellen van Kivi zacht afgeronde, oorspronkelijke vormen en zijn ze 
leverbaar in een variatie aan stoffen die onderling mooi kunnen worden 
afgestemd. Dankzij de aansluitende bekleding en veelheid aan vormen 

is elke Kivi multi-inzetbaar: als poef, kruk, bijzettafel of voetenbank. 

Pebble Triangle Comma Rock

54x59x41 72x66x33 98x61x33 117x66x35
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Wijzigingen in bestaande collectie

Cella 1-zits 1-arm
Voor een zo compleet mogelijk aanbod van de Cella serie hebben we besloten om 
een 1-zits 1-arm toe te voegen. Dit element kan ook in spiegelbeeld besteld worden.

Nieuwe stoffen

Vesper
Vesper is een stof met een eigen karakter; grof geweven maar voorzien van een 
shiny touch. De optelsom van het model én stof Vesper geeft elke keer weer een 
unieke combinatie. Vesper past zich gemakkelijk aan en verandert de perceptie 
van de stof. Van stoer & sportief tot elegant & chique.  

Bosa
Je hebt bouclé en je hebt Bosa. Bosa is een echte eyecatcher dat elk meubel 
een kenmerkende uitstraling en aaibaar karakter geeft. De hoogwaardige 
weeftechniek van de weverij maakt deze stof tot een van de mooiste in zijn soort.

Vesper 326 Mineral Vesper 322 Crystal Vesper 355 Greige Vesper 399 Dew Vesper 356 Seal

Bosa 812 Powder Bosa 810 Stone Bosa 826 April

Vesper 367 Opal Vesper 346 Shadow Vesper 369 Olive Vesper 368 August

Bosa 818 Pine Bosa 856 Ginger Bosa 824 Ruby
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Vesper 46% arcyl • 10% katoen • 20% wol • 14% polyester • 5% linnen • 5% nylon Geen 4 4 - 5 > 25.000

Bosa 43% viscose • 33% polyacryl • 17% wol • 8% polyester • 4% linnen • 4% katoen Geen 3 - 4 4 > 50.000
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Modellen uit de collectie
Omdat wij onvoldoende grip hebben op het externe proces waarin de tafels 
worden gemaakt, hebben we besloten de tafels en benches te elimineren.  

Rixx tafel + Rixx bench

Sving tafel

Axxe tafel + Axxe bench

Nieuwe stofkleur

Milton

Milton Elegant 643 Muscat

Nieuwe leerkleuren

Cera

Cera 5630 Fudge Cera 5810 Truffle

Nieuwe lakkleur

Aluminium Ivy Coal Onyx Dark

In de collectie voegen wij de nieuwe lakkleur Ivy toe die beschikbaar 
is op alle poten en frames van onze modellen. De complete collectie 
lakkleuren ziet er nu als volgt uit:
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Stofkleuren uit de collectie
Orders in kwaliteiten of kleuren die uit collectie gaan, zijn leverbaar 
zolang de voorraad strekt. Als u vragen heeft over uw order, kunt u 
uiteraard altijd contact opnemen met uw Account Manager.

Senna

Senna 471 Toffee Senna 485 Rock Senna 480 Winter

Nive – alle kleuren

Nive 854 Earth Nive 815 Crown Nive 867 Snowwhite

Amdal

Amdal 365 Sepia Amdal 185 Swell

Milton

Milton Style 678 Zen Milton Style 637 Granite

Amaro

Amaro 312 Puffin

Myra – alle kleuren

Myra 578 Hawk Myra 537 Lotus Myra 531 Cobalt Myra 570 Santic

Curv Soft stoel 

Dura rugkussen met rol

Cella hoekelement

Puuro in duostoffering (op fauteuil + poef)
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Zomersluiting
•  In de weken 32, 33 en 34 (8 augustus t/m 28 augustus) is EYYE gesloten.
•  In week 33, 34 en 35 vinden er geen of beperkt leveringen plaats.
•  Alle service vragen ingestuurd in de weken 32 t/m 34 zullen vanaf week 35 op volgorde  

van binnenkomst in behandeling worden genomen. Hierdoor zal de reactietijd oplopen. 
•   In de maand augustus zijn we verminderd telefonisch bereikbaar.  

U kunt ons het best bereiken via e-mail.
•  Voor commerciële vragen is uw Account Manager gewoon bereikbaar.

Nieuwe prijslijst
Per 1 september gaat de nieuwe prijslijst in waarin de collectie 
update is doorgevoerd. Doordat we de afgelopen maanden ons 
inkoopbeleid hebben aangepast aan de huidige marktomstandigheden, 
kunnen we de huidige prijzen vasthouden tot 1 december. 

Update levertijd
Alle orders worden met een levertijd van 10 á 14 weken uitgeleverd. U vindt de 
exacte levertijd van uw order op de orderbevestiging. Door de toegenomen vraag 
en de tekorten in de supply chain is het moeilijk om garanties te geven. Als er 
veranderingen zijn met betrekking tot de levertijd informeren wij u opnieuw.
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Nieuw beeldmateriaal
& magazines

In september verschijnt de nieuwe uitgave van ons EYYE Magazine.
Voor dit nieuwe magazine zijn nieuwe foto’s gemaakt. Deze beelden en 
het reeds bestaande beeldmateriaal zijn op hoge resolutie beschikbaar 

voor uw eigen publicaties, uiteraard onder vermelding van onze 
merknaam. De nieuwe beelden zijn vanaf 1 september beschikbaar.
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Verkoopmap online
Vanaf september vindt u de verkoopmap op de website.  

We zullen u tegen die tijd opnieuw informeren over het gebruik. 

De verkoopmap is straks een online dealerpagina waar alle informatie uit 
de verkoopmap beschikbaar wordt gesteld. Wijzigingen in de verkoopmap 

kunnen sneller gecommuniceerd worden. U heeft alle informatie over 
onze producten altijd bij de hand. Met de zoekfunctie kunt u aanvullend 

snel en gericht informatie terugvinden waar u naar op zoek bent.

EYYE promise
... respect voor mens en milieu
Elk meubel wordt op bestelling in eigen land 
geproduceerd. Dat komt niet alleen het milieu  
en onze economie ten goede, ook kunnen we 
daardoor de prijzen heel vriendelijk houden.
 

... de hoogste kwaliteit
EYYE garandeert dat jouw meubel gemaakt 
wordt met de modernste technieken en met 
kwaliteitsmaterialen die lang mooi blijven.  
We selecteren hiervoor de beste leveranciers  
en ontwikkelen alles in eigen beheer.
 

... vakmanschap
EYYE meubels worden in Nederland bedacht, 
ontworpen en gemaakt door ervaren vakmensen.
 

... transparantie
Je ziet in één oogopslag waaruit je kunt kiezen 
en alle benodigde informatie staat erbij. Heb je 
vragen, dan beantwoorden we die met plezier  
en tot in detail.
 

… erkende verkooppunten
We werken samen met erkende verkooppunten.  
Hier vind je altijd een groot deel van onze  
collectie en kun je onze meubels uitproberen.



© EYYE 2021. Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.  

Alle vermelden prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Kleuren kunnen afwijken.

You & EYYE
A perfect match


