Behangfiguren / Wallpaper decals / Tapetenfiguren

‘Doe-het-zelf’ kit

Deze figuren kunnen uit alle behangen in de collectie geknipt worden / These decals can be cut from any of the
wallpapers in the collection / Wählen Sie aus den verschiedenen Tapeten der Kollektion
De silhouetten worden met de hand gesneden op
ons eigen atelier of bij sociale werkplaats DZB in
Leiden. Ze worden verstuurd als handige doe-hetzelf kit met een duidelijke uitleg, een kwastje en
behanglijm in een posterkoker.
The silhouettes are all hand crafted in our own
workshop, or at the sheltered workshop
DZB Leiden. They are sent out as a DIY-kit,
complete with glue, a brush and instructions.
Die Silhouetten werden in Handarbeit von original Vintage / Design Tapeten auf dem Sozialen
Arbeistplatz DZB Leiden hergestellt. Sie werden als
praktisches ‘do it yourself-Kit’ verschickt,
inclusive Kleister, einem Pinsel und einer
Gebrauchsanleitung.

Krokodil / Crocodile
117

/ Krokodil

Olifant
Elephant
Elefant
130 x 114 cm
3 delen/parts/Stücken

Baby Olifant
Baby Elephant
Elefantenbaby
94 x 88 cm
2 delen/parts/Stücken

Giraffe
Giraffe
Giraffe
100 x 140 cm
2 delen/parts/Stücken

Krokodil
Crocodile
Krokodil
150 x 45 cm
3 delen/parts/Stücken

Struisvogel
Ostrich
Vogel Strauss
100 x 100 cm
2 delen/parts/Stücken

Aap
Monkey
Affe
53 x 100 cm
1 deel/part/Stück

Neushoorn
Rhino
Nashorn
150 x 90 cm
3 delen/parts/Stücken

Leeuw
Lion
Löwe
100 x 70 cm
3 delen/parts/Stücken

Ezel
Donkey
Esel
155 x 137 cm
3 delen/parts/Stücken

Hond
Dog
Hund
98 x 81 cm
2 delen/parts/Stücken

Kat
Cat
Katze
49 x 38 cm
1 deel/part/Stück

Haan
Rooster
Hahn
41 x 36 cm
1 deel/part/Stück

Bremer
Stadsmuzikanten
(Set)
ca 155 x 210 cm
7 delen/parts/Stücken

Paard
Horse
Pferd
150 x 136 cm
3 delen/parts/Stücken

Veulen
Foal
Fohlen
92 x 85 cm
2 delen/parts/Stücken

Hert
Deer
Hirsch
146 x 135 cm
3 delen/parts/Stücken

Hertenjong
Fawn
Rehkitz
80 x 75 cm
2 delen/parts/Stücken

Eland
Moose (Elk)
Elch
190 x 160 cm
4 delen/parts/Stücken

Konijn
Rabbit
Hase
35 x 35 cm
1 deel/part/Stück

Vos
Fox
Fuchs
90 x 56 cm
2 delen/parts/Stücken

Plant #1
Plant #1
Pflanze #1
54 x 87 cm
1 deel/part/Stück

Plant #2
Plant #2
Pflanze #2
53 x56 cm
1 deel/part/Stück

Stoel
Chair
St
62 x 119 cm
2 delen/parts/Stücken

Hanglamp
Hanging Lamp
Hängelampe
53 x 100 cm
1 deel/part/Stück

Lamp #1
Lamp #1
Lampe #1
53 x 175 cm
1 deel/part/Stück

Lamp #2
Lamp #2
Lampe #2
53 x 180 cm
1 deel/part/Stück

Lamp #3
Lamp #3
Lampe #3
50 x 150 cm
1 deel/part/Stück

Diplodocus
Diplodocus
Diplodocus
184 x 220 cm
4 delen/parts/Stücken

Brontosaurus
Brontosaur
Brontosaurus
176 x 203 cm
4 delen/parts/Stücken

Stegosaurus
Stegosaur
Stegosaurus
151 x 105 cm
3 delen/parts/Stücken

Pterosaurus
Pterosaur
Pterosaurus
143 x 105 cm
3 delen/parts/Stücken

A T/M Z
A-Z
A TO Z
± 40H
1 deel/part/Stück
Tafel
Table
Tisch
140 x 100 cm
3 delen/parts/Stücken

#1

#2

#3

Behangbomen

Boom #1: Stam uit 5 delen. Kroon bevat 88 bladeren. Formaat: 200 x 260 cm (BxH).
Boom #2: Stam uit 7 delen. Kroon bevat 88 bladeren. Formaat: 160 x 230 cm (BxH).
Boom #3 Stam uit 3 delen. Kroon bevat 35 bladeren. Formaat: 100 x 240 cm (BxH).

Wallpaper Trees

Tree #1: The trunk is made from 5 parts. The crown contains 88 leaves. Size 200 x 260 cm (WxH).
Tree #2: The trunk is made from 7 parts. The crown contains 88 leaves. Size 160 x 230 cm (WxH).
Tree #3: The trunk is made from 3 parts. The crown contains 35 leaves. Size 100 x 240 cm (WxH).

Tapetenbäume

Baum #1: Stamm 5 Teile, Krohne: 88 Blätter. Große: 200x260cm (BxH).
Baum #2: Stamm 7 Teile, Krohne: 88 Blätter. Große: 165x230cm (BxH).
Baum #3: Stamm 3 Teile, Krohne: 35 Blätter. Große: 100x240cm (BxH).

Tak + Blaadjes
+/- 115 x 60cm, uit één deel. De tak wordt geleverd met 21 bladeren (selectie kan variëren) en is
in dezelfde kleurmixen verkrijgbaar als de behang bomen. Hij kan zowel uit het plafond als uit de
muur groeien.

Branch + Leaves
+/- 115 x 60 cm, one part. Branch comes with 21 leaves (selection may vary) and available in the
same color mixes as the wallpaper trees. The branch can grow from the ceiling or out of a wall.

Ast + Blätter
+/- 115 x 60cm (BxH), 1 Teil. Ast mit 21 Blättern (Auswahl kann wechseln) ist käuflich in den gleichen
Farbkombinationen wie die Tapetenbäume. Der Ast ‘wächst’ aus der Decke oder der Wand.

21 Blaadjes
Handgemaakt en geselecteerd uit 7 soorten authentiek vintage en design behang. Inclusief
behanglijm.

21 Leaves
21 leaves, hand made and selected from 7 kinds of authentic vintage and designer wallpaper.
Adhesive included.

21 Blätter
Handmade, Selektion aus 7 verschiedenen Retro- / Designtapeten. Inklusive Tapetenkleister.

Behangboom #2 - Juni 126

X

X

X

BEHANGBOOM #1
In deze verpakking
1 behangboom (bestaande uit 5 losse delen)
84 bladeren
1 zakje behanglijm
1 kwast
gebruiksaanwijzing
Overige benodigdheden:
Behangtafel (maakt het zeker makkelijker)
een waterpas
potlood
scherp (breek)mesje of schaar
grote lineaal of rolmaat
een helpende hand.
schone droge doek
eventueel een spons.
Ondergrond:
Zorg voor een schone, droge, vaste en vlakke
ondergrond. Indien nodig voorstrijken.
Scheuren en gaten vullen met een vulmiddel.

Verwerking lijm:
De inhoud van het zakje behanglijm onder voortdurend roeren in 600ml koud water strooien.
Na 30 min nogmaals krachtig doorroeren. Het behangplaksel is nu klaar voor gebruik.
Uitmeten en aftekenen;
Begin met de stam ( "1" op de tekening). Om de boom goed recht op de muur te plakken is het van
belang om eerst een loodrechte lijn (A) op de muur te tekenen, op de gewenste hoogte. (Als de stam
ingelijmd op de tafel ligt, kan deze makkelijk worden gemeten).
Behang inlijmen:
De delen met de kwast goed en gelijkmatig insmeren. Laat
het behang inweken tot het soepel aanvoelt. Afhankelijk van
het behang en de ondergrond eventueel nog een derde of
vierde keer insmeren. Let er vooral op, dat alle delen even
soepel zijn en dat er geen haren en dergelijke achterblijven!
Opplakken:
Behang met een droge doek voorzichtig aandrukken. Nooit
wrijven of vegen. Eventuele lijmvlekken kunnen met een
schone, vochtige spons of lap worden verwijderd.
Plak de delen in de volgorde op zoals op de tekening is aangegeven. (1,2,3,4,5) en verwijder de
verstevigingsstukken “X” (incl. evt. pen markeringen) boven de takken met een scherp mes of schaar.
Let op: de raaklijnen tussen twee behangbanen moeten waterpas zijn, de stam is op zich een beetje
scheef, dat hoort bij het ontwerp. Gebruik (A) als referentiepunt. Deze lijn moet loodrecht en op de juiste
hoogte worden getekend (meet uit en teken af). Let op: De stam is 2,60 m hoog.
behang dat aan de onder- of bovenkant overblijft, kan voorzichtig met een mes of
schaar worden ingekort.
Plak vervolgens de overige delen sluitend aan. Hou er rekening mee dat het behang
bij het drogen iets samentrekt, dus zorg dat de naden goed tegen elkaar aanliggen.
Zodra de boom opgeplakt is, kunnen de bladeren naar eigen inzicht over de takken
verdeeld worden. Plak ze in groepjes van 2 tot 4 bij elkaar voor het beste effect.
Tip: Bewaar het aangemaakte plaksel, zo kun je de volgende dag een eventueel
loszittend hoekje bijwerken!

Behangboom #1 - Mei 074

Hand made in Holland © 2004 - 2013 All rights reserved - www.inkeheiland.com

Behangboom #1 - Augustus 126

Behangboom #1 - Special 216

BEHANGBOOM #2
A

In deze verpakking
1 behangboom (bestaande uit 7 delen)
84 bladeren
1 zakje behanglijm
1 kwast
gebruiksaanwijzing
Overige benodigdheden:
Behangtafel (maakt het zeker makkelijker)
een waterpas
potlood
scherp (breek)mesje of schaar
grote lineaal of rolmaat
een helpende hand.
schone droge doek
eventueel een spons.
Ondergrond:
Zorg voor een schone, droge, vaste en vlakke
ondergrond. Indien nodig voorstrijken/latexen.
Scheuren en gaten vullen met een vulmiddel.

Verwerking:
De inhoud van het zakje behanglijm onder voortdurend roeren in 600ml koud water strooien.
Na 30 min nogmaals krachtig doorroeren. Het behangplaksel is nu klaar voor gebruik.
Uitmeten en aftekenen;
Begin met de stam ( "1" op de tekening). Om de boom goed recht op de muur te plakken, kunt u dmv
een waterpas en potlood twee referentiepunten (A, B) aangeven.
Behang inlijmen:
De delen met de kwast goed en gelijkmatig insmeren. Laat
het behang inweken tot het soepel aanvoelt. Afhankelijk van
het behang en de ondergrond nog een tweede of derde keer
insmeren. Let er vooral op, dat alle delen even soepel zijn en
dat er geen haren of onregelmatigheden achter blijven.
Opplakken:
Behang met een droge doek voorzichtig aandrukken. Nooit
wrijven of vegen. Eventuele lijmvlekken kunnen met een
schone, vochtige spons of lap worden verwijderd.
Plak de delen in de volgorde op zoals op de tekening is aangegeven. (1,2,3,4,5,6,7).
Let op: de naden tussen twee behangdelen moeten loodrecht zijn. Gebruik A en B als referentiepunten.
Deze moeten loodrecht ten opzichte van elkaar worden afgetekend.
De stam is 2,30 m hoog. behang dat aan de onderkant overblijft, kan voorzichtig met een mes of
schaar worden ingekort.
Plak de delen sluitend aan. Houdt er rekening mee dat het behang bij het drogen iets
samentrekt, dus zorg dat de naden goed tegen elkaar aanliggen.
Als de stam opgeplakt is, kunnen de bladeren naar eigen inzicht over de takken
verdeeld worden. Plak ze in groepjes van 2 tot 4 bij elkaar voor het beste effect.
Tip: Bewaar het overgebleven behangplaksel (in de koelkast),
zo kunt u de volgende dag een eventueel loszittend hoekje bijwerken!

Behangboom #2 - September 066

Hand made in Holland © 2004 - 2013 All rights reserved - www.inkeheiland.com

Behangboom #2 - April 075

Behangboom #2 - April 197

BEHANGBOOM #3

240cm

A

3

1

2
B

100cm

In deze verpakking
1 behangboom (bestaande uit 3 delen)
35 bladeren
1 zakje behanglijm
1 kwast
gebruiksaanwijzing
Overige benodigdheden:
Behangtafel (maakt het zeker makkelijker)
een waterpas
potlood
scherp (breek)mesje of schaar
grote lineaal of rolmaat
een helpende hand.
schone droge doek
eventueel een spons.
Ondergrond:
Zorg voor een schone, droge, vaste en vlakke
ondergrond. Indien nodig voorstrijken/latexen.
Scheuren en gaten vullen met een vulmiddel.

Verwerking:
De inhoud van het zakje behanglijm onder voortdurend roeren in 600ml koud water strooien.
Na 30 min nogmaals krachtig doorroeren. Het behangplaksel is nu klaar voor gebruik.
Uitmeten en aftekenen;
Begin met de stam ( "1" op de tekening). Om de boom goed recht op de muur te plakken, kunt u dmv
een waterpas en potlood twee referentiepunten op de lijnen A en B aangeven.
Behang inlijmen:
De delen met de kwast goed en gelijkmatig insmeren. Laat
het behang inweken tot het soepel aanvoelt. Afhankelijk van
het behang en de ondergrond nog een tweede of derde keer
insmeren. Let er vooral op, dat alle delen even soepel zijn en
dat er geen haren of onregelmatigheden achter blijven.
Opplakken:
Behang met een droge doek voorzichtig aandrukken. Nooit
wrijven of vegen. Eventuele lijmvlekken kunnen met een
schone, vochtige spons of lap worden verwijderd.

Plak de boom horizontaal en maak een megatak voor boven een bank of bed.

Plak de delen in de volgorde op zoals op de tekening is aangegeven. (2,3).
Let op: de naden tussen twee behangdelen moeten loodrecht zijn. Gebruik A en B als referentie. Deze
moeten loodrecht ten opzichte van elkaar staan.
De stam is 2,40 m hoog. behang dat aan de onderkant overblijft, kan voorzichtig met een mes of
schaar worden ingekort.
Plak de delen sluitend aan. Houdt er rekening mee dat het behang bij het drogen iets
samentrekt, dus zorg dat de naden goed tegen elkaar aanliggen.
Als de stam opgeplakt is, kunnen de bladeren naar eigen inzicht over de takken
verdeeld worden. Plak ze in groepjes van 2 tot 3 bij elkaar voor het beste effect.
Tip: Bewaar het overgebleven behangplaksel (in de koelkast),
zo kunt u de volgende dag een eventueel loszittend hoekje bijwerken!

Behangboom #3 - Mei 216

Hand made in Holland © 2004 - 2013 All rights reserved - www.inkeheiland.com

Bladerkroon ‘April’
- Groen met roze bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam geleverd
worden.
- April crown comes with pink and green leaves and can be combined with all
available trunks.
- Der April Baum hat eine grün-rosa Blätterkrone. Er kann mit jedem erhältlichen
Stamm geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
April 197

Boom #2
April 126

197

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
April 074

Silver/Zilver/Silber

Boom #1
April 075
Goud/Gold

Bladerkroon ‘Mei’
- Bonte bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam geleverd worden.
- Mei crown comes with colorful leaves and can be combined with all
available trunks.
- Der Mai Baum hat eine bunte Blätterkrone. Er kann mit jedem erhältlichen Stamm
geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
Mei 216

Boom #2
Mei 074

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

216

Boom #2
Mei 075
Goud/Gold

Silver/Zilver/Silber

Boom #1
Mei 197

Boom #2
Mei 198

Bladerkroon ‘Juni’
- Groen met blauwe bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam geleverd
worden.
- The June crown comes with blue and green leaves and can be combined with
all available trunks.
- Der Juni Baum hat eine grün-blaue Blätterkrone. Er kann mit jedem erhältlichen
Stamm geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
Juni 074

Silver/ Zilver/Silber

Boom #2
Juni 216

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
Juni 126

074 (Silver/Zilver/Silber)

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #1
Juni 198

Bladerkroon ‘Augustus’
- Bonte bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam geleverd worden.
- The August crown comes with colorful leaves and can be combined with all
available trunks.
- Der August Baum hat eine bunte Blätterkrone. Er kann mit jedem erhältlichen
Stamm geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
Augustus 198

Boom #2
Augustus 075
Goud/Gold

Boom #2
Augustus 197

Boom #1
Augustus 126
Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
Augustus 074

Silver/Zilver/Silber

Bladerkroon ‘September’
- Groene bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam
geleverd worden.
- September crown comes with green leaves and can be
combined with all available trunks.
- Der September Baum hat eine grüne Blätterkrone. Kann mit jedem erhältlichen
Stamm geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
September 075
Goud / Gold

Boom #2
September 126

075 (Goud/Gold)

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
September 216
Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
September 074

Silver/ Zilver/Silber

Bladerkroon ‘Oktober’
- Groen met oranje bladerkroon. Kan in combinatie met iedere stam geleverd worden.
- Oktober crown comes with orange and green leaves and can be combined with all
available trunks.
- Der Oktober Baum hat eine grün-orange Blätterkrone. Er kann mit jedem
erhältlichen Stamm geliefert werden.

Voorbeeld selectie: Patronen kunnen variëren
Example set: Patterns may vary
Beispiel: Tapeten können variieren

Boom #1
Oktober 126
Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #2
Oktober 074

Silver / Zilver /Silber

Boom #2
Oktober 216
Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #1
Oktober 075
Goud / Gold

Behangboom #3
- Deze ranke boom kan in dezelfde patrooncombinaties geleverd worden als de overige
behangbomen. Vogeltje inbegrepen.
- This slender tree is available in the same pattern combinations as the other wallpaper
trees. Birdie included
- Dieser schlanke Baum ist in der gleichen Muster-Kombinationen verfügbar wie die
anderen Bäume. Inklusive Vögelchen.

Boom #3
Oktober 126

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #3
Augustus 198

Boom #3
April 074

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #3
April 197

240 cm

Boom #3
Oktober 216

Boom #3
Augustus 075
(Goud/Gold)

Boom #3
September 126

100cm

Textielstructuur/
Textile structure/
Textilstruktur

Boom #3
September 075
Goud/Gold

Boom #3
Mei 074

Silver/Zilver/ Silber

Vogelhuislamp
De vogelhuislamp is handgemaakt in Nederland van duurzaam
eikenhout, inclusief spaarlamp en setje vogels (voorkeur kleurmix
kunt u aangeven).
Birdhouse lamp: Hand made in Holland from sustainable oak.
Energy saving light bulb included. Lamp comes with a set of
wallpaper birds (you can state your preference for a color mix.
Die Vogelhauslampe: Handmade in Holland, aus französischem
Eichenholz. Inklusive einer Energiesparlampe und zwei Tapetenvögeln. (Die Farbkombinationen der Vögel können gewählt werden).

-snap!-

Behangvogeltjes

Te bestellen in 5 kleurmixen: oranje, roze, blauw, groen of bruin.
De Patronen wisselen regelmatig (op deze pagina vindt u slechts
voorbeelden). Verpakt in sets van 2.
Afmetingen: 27 x 19 cm (BxH).

Wallpaper Birds

Available in 5 color mixes: orange, pink, blue, green or brown.
Selections change frequently (patterns featured here are only
examples). Birds are packed in sets of two and are shipped with
adhesive and instructions. Size: 27 x 19 cm (WxH).

Tapeten Vögel

Die Farbkombinationen sind: orange, rosa, blau, grün oder
braun. Die Muster wechseln regelmäßig (dies sind nur einige
Beispiele der Vögel). Die Vögel sind in Zweiersets verpackt und
werden inklusive Kleister und Gebrauchsanleitung geliefert.
Maße: 27 x 19 cm (BxH).

Behanglampen

Handgemaakt van authentiek behang. Afmetingen: Ø 164 mm - hoogte 270 mm. Eigen patroonkeuze mogelijk.
Fitting, plafondkap en gekleurd “strijkijzersnoer” zijn apart verkrijgbaar. (Snoerkleuren: Roze, Lichtblauw, Groen, Groen/Geel,
Geel, Oranje, Bruin en Goud).

Wallpaper lampshades

Hand made from authentic wallpaper. Dimensions Ø 164 mm - height 270 mm.
Customizing patterns possible. Fitting, ceiling cap and woven electrical cord are sold separately.
Various cord colours available: Pink, Light Blue, Green, Duotone Yellow, Yellow, Orange Brown and Gold.

Tapeten-Lampenschirm

Handmade von Vintage/Design Tapeten. Maße: Ø 164 mm - Höhe 270 mm. Auswahl der Muster ist möglich.
Fassung, Decken-Kappe, und 1M Stoff-bezogenem Stromkabel (div. Farben) separat erhältlich.
Farben Netzkabel: Hellblau, Grün, Grün-Gelb, Gelb, Orange, Braun, Gold und Hellrosa.

Choose your own cord color:
Pink
Light Blue
Green
Duotone Yellow
Yellow
Orange
Brown
Gold

022

036
Behanglamp 082, 083 / wallpaper lampshade / Tapeten-Lampenschirm

041

082

083

153

163

184

156

Behanglamp 110, 163 / wallpaper lampshade / Tapeten-Lampenschirm

Behanglamp 184, 090, 041 / wallpaper lampshade / Tapeten-Lampenschirm

212

213

Bremer Stadsmuzikanten / Town Musicians from
Bremen / Die Bremer Stadtmusikanten

roze / pink / rosa
Haan / Rooster / Hahn
204 (R)
Kat / Cat / Katze
121 (R)
Hond / Dog / Hund
184 (R)
Ezel / Donkey / Esel
118 (R)

Bremer Stadsmuzikanten / Town Musicians from
Bremen / Die Bremer Stadtmusikanten

groen-blauw / green-blue / grün-blau
Haan / Rooster / Hahn
206
Kat / Cat / Katze
119
Hond / Dog / Hund
036
Ezel / Donkey / Esel
193

204

Paard / Horse / Pferd
030
Veulen / Foal / Fohlen
184

Paard / Horse / Pferd
212
Veulen / Foal / Fohlen
121

Hertenjong

Vos / Renard / Fox

/ Fawn / Rehkitz

015

036

184

122

211

121

030

159

036

184

213

214

215

211

022

214

196

Aap / Monkey / Affe
071
Tak + Bladeren / Branch + Leaves / Ast + Blätter
April 197
Struisvogel / Ostrich / Vogel Strauß
030
Olifant / Elephant / Elefant
118
Baby Olifant / Baby Elephant / Elefantenbaby
196

0196

Paard / Horse / Pferd
194
Veulen / Foal / Fohlen
200 (R)

Paard / Horse / Pferd
069
Veulen / foal / Fohlen
202

Giraffe
069
Neushoorn / Rhinoceros
119 (R)

/ Nashorn

Olifant / Elephant / Elefant
036 (R)
Baby Olifant / Baby Elephant / Elefantenbaby
206 (R)

Aap / Monkey / Affe
022
Tak + Bladeren / Branch + Leaves / Ast + Blätter
Oktober 126
Giraffe
085 (R)
Leeuw / Lion / Löwe
077 (R)

214

Aap / Monkey / Affe
119
Tak + Bladeren / Branch + Leaves / Ast + Blätter
Juni 126
Giraffe
214 (R)
Neushoorn / Rhinoceros / Nashorn
211

Paard / Horse / Pferd
101
Veulen / Foal / Fohlen
087 (R)

Paard / Horse / Pferd
036
Veulen / Foal / Fohlen
119

Hertenjong / Fawn / Rehkitz
123
Hert / Deer / Hirsch
117

Hertenjong / Fawn / Rehkitz
214 (R)
Hert /Deer / Hirsch
205

Aap / Monkey / Affe
068
Tak + Bladeren / Branch + Leaves / Ast + Blåtter
September 126
Giraffe
122 (R)
Leeuw / Lion / Löwe
199

Hond / Dog / Hund
206 (R)

Plant #1
100

/ Plant #1 / Pflanze #1

Plant #2 / Plant #2 / Pflanze #2
126

ABC
De letters kunnen uit alle behangen in de collectie geknipt worden / The letters are available in any of the
wallpapers from the collection / Wählen Sie die Buchstaben aus verschiedene Tapeten der Kollektion

215

Krokodil / Crocodile /
119

Krokodil

Krokodil / Crocodile /
215

Krokodil

Krokodil / Crocodile /
042

Krokodil

Krokodil / Crocodile /
122/ links

Krokodil

Krokodil / Crocodile /
022

Krokodil

Brontosaurus 119
Brontosaurus
111 (R)
Pterosaurus
042 (R)
Stegosaurus
076

Brontosaurus
215 (R)
Pterosaurus
199
Stegosaurus
123

Stegosaurus
080 (R)
Brontosaurus
036
Pterosaurus
087 (R)

Eland / Moose / Elch

206

117

076

185

159

096

Baby Olifant / Baby Elephant / Elefantenbaby
212 (R)
Olifant / Elephant / Elefant
214

Baby Olifant / Baby Elephant / Elefantenbaby
147 (R)
Olifant / Elephant / Elefant
096

Aap / Monkey / Affe
101
Tak + Bladeren / Branch + Leaves / Ast + Blåtter
September 075
Giraffe
087
Leeuw / Lion
015

/ Löwe

Uil + Stam

Afmeting: 33 x 72 cm (BxH), bestaande uit 2 in elkaar passende delen behang. In gelimiteerde oplage. Het patroon van het
behang valt samen met het gezicht en veren van de uil. Alleen verkrijgbaar in het speciaal geselecteerde behang: 126/124.

Owl on Trunk

Size: 33 x 72 cm (WxH), made from 2 pieces of wallpaper fit together. In limited edition. The wallpaper matches up with the face
and feathers of the owl. Only available in the wallpaper combination 126/124.

Eule auf Baumstumpf

Maße: 33 x 72 cm (BxH), 2 Teile. In limitierter Auflage gefertigt von 50 Jahre Tapete mit braun / goldenem Druck.
Das Design passt überraschend gut auf das Gesicht der Eule. Nur erhältlich in Tapete 126/124.

Konijn / Rabbit / Kaninchen
015

Konijn / Rabbit / Kaninchen
101

Konijn / Rabbit / Kaninchen
121

Tulpen
Vlinders

Te bestellen in 5 kleurmixen: oranje, roze, blauw, bruin of ‘kleurrijk’. De patronen wisselen regelmatig (op deze pagina vindt u
slechts enkele voorbeelden). 4 Vlinders van 2 patronen, inclusief lijm.

Te bestellen in 5 kleurmixen: oranje, roze, blauw, lila of ‘kleurrijk’. Inclusief lijm.
Afmeting: 14 x 38 cm (BxH, per tulp).

Butterflies

Available in 5 color mixes: orange, pink, blue, brown or ‘colorful’. Selections change frequently (patterns featured here are
only some examples). Butterflies are packed in sets of four and are shipped with adhesive and instructions.

Schmetterlinge

Die Schmetterlinge sind in den Farbkombinationen orange, rosa, blau, braun oder bunt zu bestellen. Dies sind nur einige
Beispiele. Die Muster wechseln regelmäßig. Die Schmetterlinge sind als Viererset verpackt. Inklusive Kleister.

Tulips

Available in 5 color mixes: orange, pink, blue, lilac or colorful. Tulips are packed in sets of four and are shipped with adhesive
and instructions. Size 14 x 38 cm (WxH, per tulip).

Tulpen

Die Tulpen sind in den Farbkombinationen orange, rosa, blau, lila oder bunt zu bestellen. Die Tulpen sind als Viererset
verpackt, inklusive Kleister. Maße: 14 x 38 cm (BxH, per Tulpe).

Konijn / Rabbit / Kaninchen
0126
Tulpen / Tulips / Tulpen
lila / lilac

Tulpen / Tulips / Tulpen
oranje / orange

Tulpen / Tulips / Tulpen
oranje / orange

Kinderkamer Textiel

Handgeborduurd met vogeltjes of insecten.
100% Katoen, was- en kleurecht.

Article			
Kids Bedroom Linen

Beautifully embroidered with birds or insects.
100% Cotton, wash and color proof

Duvet cover S			
Duvet cover M			
Duvet cover L			

Size (cm)

100 x 135 cm
120 x 150 cm
140 x 200 cm

Covers include pillow case (L: 70 x 60 cm, M/S: 60 x 40 cm)

Textilien fürs Kinderzimmer
Mit applizierten Vögeln oder Insekten.
100% Baumwolle, wasch- und farbecht.

Cushion cover			

50 x 50 cm

Curtains per set 2x 		

145 x 280 cm

De Bremer Stadsmuzikanten (Boek)

24 pagina’s (Nederlands),
Rijk geïllustreerd voorleesboek voor kinderen van 4 tot 9.
Hardcover gebonden, FSC papier,
ISBN 978-94-6150-002-1.

The Town Musicians of Bremen (Book)
24 Pages (english),
Richly illustrated children’s book for ages 4-9.
Hardcover, FSC Paper.

Die Bremer Stadtmusikanten (Buch)

Gebunden, 24 Seiten (Deutsch),
Farbenfrohe Illustrationen für Kinder von 4-9 Jahren.
FSC Papier.

IK 2020 - Bos Mei 074 / Forest May 074
8718692841055

Muurprints / Wall Prints

IK2001 - Huisjes Blauw / Hiouses Blue
8718692841000

IK2002 - Huisjes Rood / Houses Red
8718692841017

IK2003 - Huisjes Pastel / Houses Pastel
8718692841024

IK2050 - Vintage Bloem (wit) /
Vintage Flower (white) - 8718692841116

IK2052 - Vintage Bloem (blauw) /
Vintage Flower (Blue) - 8718692841130

IK2054 - Vintage Bloem (roze) /
Vintage Flower (Pink) - 8718692841154

IK2010 - Retro Tulp Lila / Retro Tulip Lilac
8718692841031

IK2011 - Retro Tulp Blauw / Retro Tulip Blue
8718692841048

IK 2020 - Bos Mei 074 / Forest May 074
8718692841055

IK2051 - Vintage Bladeren (wit) /
Vintage Foliage (white) - 8718692841123

IK2053 - Vintage Bladeren (blauw) /
Vintage Foliage (blue) - 8718692841147

IK2055 - Vintage Bladeren (roze) /
Vintage Foliage (pink) - 8718692841161

Stalen op aanvraag:
Swatches at request:
post@inke.nl

IK2021 - Bos Sept 126 / Forest Sept 126
8718692841178

IK2022 - Bos Oktober Grijs / Forest Oct Grey
8718692841185

IK2023 - Bos Juni Grijs / Forest June Grey
8718692841192

IK2030 - Vogels Bont / Birds Multicolour
8718692841062

IK2031 - Vogels Roze / Birds Pink
8718692841079

IK2032 - Vogels Geel / Birds Yellow
8718692841208

300cm

200cm

IK2001 - Huisjes Blauw / Houses Blue
8718692841000

IK2040 - Appels Blauw / Apples Blue
8718692841086

IK2041 - Appels Bont / Apples Multicolour
8718692841093

IK2042 - Appels Oranje / Apples Orange
8718692841109

IK2050 - Vintage Bloem (wit) /
Vintage Flower (white) - 8718692841116

