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1 Cavour van Zanotta stamt al uit 1949 heeft een eiken frame in naturel of wengé en een glazen tafelblad (12 mm) dat steunt op een ladekastje. v.a. 220 cm breed, € 6.080 (Labordus
agenturen). 2 Bridgefauteuil van Treca de Paris van gebogen notenhout en zadelleer, € 1.850. 3 Bureau Margot van Treca de Paris wordt met onderlegger en lade geleverd, 130 x 67
cm, 77cm hoog, € 4.980.4 De CH110 is in 1962 ontworpen door Hans Wegner heeft roestvrijstalen poten en meet 190 x 95 cm, vanaf € 9.510 (FarmFocus). 5 Studio IIse bedacht voor
hun Companions Writing Desk van De La Espada een schaal van kurk, voor alle bedrading, 140 x 40 cm, € 2.394. 6 Stoel Ginger uit de collectie vanPoltrona Frau heeft een basis
van wengé gekleurd massief essenhout en een comfortabele zitschelp van leer, v.a. € 1.930 (Arosa Design). 7 Een fraai organisch bureau van Ceccotti, dat de nerf van het kersen- of
walnoothout tot zijn recht doet komen. v.a. 181 x 87 cm, € 22.672 (Mobica). A Briefpapier of wenskaarten laten voorzien van een uniek monogram kan bij Connor New Vork, dat ook
eigen ontwerpen uitvoert. B Montblanc vulpen, € 750, bijpassend sneeuwwit etui, € 70. C Agenda Portobello van Smythson is de perfecte small business-agenda. Met 152 extra
pagina's voor aantekeningen en schetsen. Gevoerd met paars satijn, indien gewenst af te werken met gouden monogram, € 240. Rechterpagina Bureau Orson van Oe La Espada is
uitgevoerd in Amerikaans zwart walnoot met metaal, 140 x 80 cm, € 3.078.
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