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Royal VKB Magazine Vase
De keuken is al lang niet meer de plaats waar alleen maar wordt gekookt en gegeten. Het is het centrum
van het huis waar het gezin bijeenkomt en waarvandaan een ieder uitwaaiert naar school of naar het
werk. Ook ‘s-avonds bij thuiskomst is de keuken de plaats waar de dag wordt doorgenomen.
Royal VKB speelt in op deze veranderende sociale leefomgeving met nieuwe producten waarin de
consument zich kan herkennen.
Welkom in de social kitchen van Royal VKB!
Magazine Vase

Officeoriginair

De brievenbus vult zich dagelijks met brieven, afschriften, kranten en
tijdschriften. Ondanks dat de meeste post direct wordt geopend, worden
kranten en tijdschriften over het algemeen niet meteen gelezen. Hiervoor
wordt vaak een rustig moment gekozen waarbij de eettafel een favoriete
plek is in huis om aan te zitten.

In opdracht van Royal VKB heeft Officeoriginair de Magazine Vase
ontworpen. Officeoriginair is een samenwerking tussen Ivan Kasner en Uli
Budde. Beiden studeerden product design, Uli Budde aan de Fachhochschule
Potsdam in Duitsland, en Ivan Kasner aan de Design academy Eindhoven
(2004 and 2005). In 2006 startten zij hun samenwerking en sindsdien
werken zij in hun ontwerpstudio aan verschillende opdrachten op het
gebied van product en en interieur design.

Om de kranten en tijdschriften op een centrale plek te verzamelen en
eenvoudig mee te kunnen nemen naar de eettafel, heeft Royal VKB de
Magazine Vase ontworpen.
De Magazine Vase is een draagbare houder die, in het midden van de vaas,
is voorzien van een handvat. Met behulp van het handvat kan de vaas
eenvoudig worden opgetild en neergezet.
Doordat het handvat in 3 kleuren verkrijgbaar is, kan je je ‘eigen’ Magazine
Vase creëren en in één oogopslag herkennen.
De Magazine Vase is niet allen zeer functioneel, de strakke vormgeving in
combinatie met de neutrale kleur maken het product zeer decoratief en
geschikt voor elk interieur.
De Magazine Vase is verkrijgbaar in de kleur wit met een rood, groen of
zwart handvat.
De Magazine Vase wordt geleverd in een schitterende full-colour
geschenkverpakking.

Royal VKB
Royal VKB is het nieuwste merk van Koninklijke Van Kempen & Begeer.
Koninklijke Van Kempen & Begeer, opgericht in 1789, is van oudsher een
zilverfabrikant en heeft haar productontwikkeling altijd afgestemd op de
leefgewoontes van de moderne mens in de huidige maatschappij.
Royal VKB staat voor innovatieve designs op het gebied van koken,
serveren, consumeren en bewaren van verse producten. Inspelend op de
snelle levensstijl van vandaag de dag, de constant veranderende wensen
van consumenten en de verschillende lifestyles.
Sinds de lancering in 2005 heeft Royal VKB binnen de branche voor
veel commotie gezorgd door haar explosieve groei in zeer korte tijd. De
producten zijn internationaal verkrijgbaar en worden verkocht in vele
vooraanstaande winkels en warenhuizen over de hele wereld. Het merk en
haar producten hebben inmiddels verschillende prestigieuze internationale
design prijzen gewonnen.
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