Ambachtelijk industrieel design uit Nederland
Suit'd Suits neemt tegelmodellen in productie.
Sinds september 2017 heeft het Nederlandse designmerk en productiebedrijf Suit'd® Suits de handen
ineen geslagen met aardewerkfabriek Royal Goedewaagen (est. 1610) en Albarello tegelfabriek & atelier
(est. 1995). Tegelfabriek Albarello vervaardigt op ambachtelijke wijze aardewerken tegels, die ze van begin
tot eind in eigen fabriek en atelier maken in het Friese Menaam (Menaldum). Royal Goedewaagen uit
Drenthe is een van Europa's oudste aardewerkfabrieken en maakt met passie en innovatiekracht al meer
dan 400 jaar kwaliteitskeramiek.
Met deze samenwerkingen is er een nieuwe toepassing in de productlijnen van Suit'd® Suits bijgekomen.
Onder die eigenzinnige merknaam (in Engels: Passende hoesjes) vermarkt Suit'd Suits sinds 2012 marktspecifieke producten. Met gelijknamige bedrijfsnaam ontwerpt en co-produceert het op unieke wijze
decoratieve afdekramen, bedoeld om inbouw schakelmateriaal zoals stopcontacten en lichtknoppen
optimaler te kunnen stylen bij het interieur. Hiervoor werkt het bedrijf samen met kwalitatieve
producenten uit de internationale maakindustrie, om tot een bonte verzameling materialen en modellen
te komen wat het aanbod van Suit'd Suits maakt. Door de samenwerking met Hager, een wereldwijd
opererende fabrikant en leverancier van electro-technische componenten, bestaat over onderlinge
toepassing geen twijfel. Alle Suit'd® Suits frames zijn direct toepasbaar op de berker designs binnen het
Hager schakelmateriaal.
Opzichzelfstaand afdekraam of als onderdeel van de wand.
Het maakproces van de tegel model afdekramen start in de fabriek bij Royal Goedewaagen. Hier worden
de speciale modellen op ambachtelijke en traditionele wijze vervaardigd, waarna deze op verschillende
manieren vermaakt kunnen worden. Zowel Royal Goedewaagen als Albarello kunnen ze voorzien van
handbeschilderd Gouds Plateel of origineel Delftsblauw sierdecor. Albarello in Friesland kan de tegelmodellen voorzien van glazuren en lusters die matchen met hun wand tegels. In dit geval kunnen
tegelwanden geleverd worden waarbij de anders afstekende energiepunten mooi onderdeel zijn in het
totaal ontwerp. Bovendien kunnen ook complete wanden met geïntegreerde Suit'd® Suits modellen met
de hand gedecoreerd worden, leverbaar in tal van stijlen en technieken als echt maatwerk.
Suit'd® Suits tegel modellen zijn leverbaar in twee tegel afmetingen: 100 x 100 x 11 millimeter en
130 x 130 x 11 millimeter, waarop ook complementaire wandtegels van Albarello leverbaar zijn.
De Suit'd® Suits modellen zijn geassembleerd met een kunststof component binnenin, officieel erkend
door Hager en te combineren met inbouw schakelmateriaal uit het berker R-design.
Ontdek de mogelijkheden van deze nieuwe product modellen op: www.suitedsuits.com

