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De Twins van designer Monika Mulder zijn een mooie familie van tafels die bestaat uit één 

onderstel en twee tafelbladen. Twins is leverbaar als salontafel en als bijzettafel.   

‘De afmetingen en verhoudingen zijn theatraal, maar zorgen ook dat de tafelbladen elkaar 

aanvullen’, legt Mulder uit. ‘Ze zijn de rechter- en de linkerhand, de koffie en het notebook, 

de stille en de luide persoon. Ik hou van de parallel dat we allemaal verbonden zijn, maar 

tegelijkertijd individuen die verschillende doelen nastreven.’ 

De twee versies samen vormen een bijzonder mooie eenheid in je woonkamer, en zijn 

verkrijgbaar in diverse afwerkingen.  

Constructie  

Twins is leverbaar als hoge Twins (54 cm) en als lage Twins (38 cm). De tafelbladen zijn 

leverbaar in massief eikenhout met een standaard lakafwerking of een transparante lak, of 

vervaardigd in MDF die gelakt kunnen worden in elke Artifort poedercoat kleur. De 

tafelbladen hebben een afgeronde rand. Het onderstel is leverbaar in elke Artifort poedercoat 

kleur.  

 



P.O. Box 115, 5480 AC Schijndel, The Netherlands 

T +31 73 658 00 45, marketing@artifort.com 

 

www.artifort.com 

 

Artifort verwelkomt Monika Mulder   

Monika Mulder (1972, Woudsend, Nederland) begon haar succesvolle carrière op de 

ontwerpafdeling van Ikea in Zweden. In 2007 lanceerde ze haar eigen designstudio in een 

oude suikerfabriek in Gothenburg. Vanuit daar werkt ze samen met veel Zweedse en 

internationale designmerken. Ze ontwikkelt relevante oplossingen voor bestaande behoeften 

en ontwerpt dagelijkse items in een elegante en mooie vorm. Haar werk is speels, 

functioneel en opvallend. Mulder's werk is wereldwijd in designboeken verschenen en op 

tentoonstellingen te zien geweest. Voor een aantal van haar designs heeft ze awards 

gewonnen, zoals Best Swedish Design (2001), Best Furniture of the Year (2003), Lamp of 

the Year (2017) en Best Bedroom furniture of 2017. Twins is Mulder’s debuut voor Artifort. 

Over Artifort  

Sinds 1890 produceert Artifort onderscheidende, comfortabele en functionele meubels. 

Iconische klassiekers van designers zoals Kho Liang le, Pierre Paulin en Geoffrey D. 

Harcourt legden het fundament van Artifort. De huidige generatie van gerenommeerde 

topdesigners zoals Ilse Crawford, Khodi Feiz, Patrick Norguet en Luca Nichetto zetten het 

Artifort-DNA voort. De gehele Artifort collectie wordt gekenmerkt door innovatief, kleurrijk en 

tijdloos design met haar herkenbare vormgeving. Door vakmanschap en high-tech 

productietechnieken toe te passen, maakt Artifort duurzame kwaliteitsmeubels voor deze en 

volgende generaties. 

 

Meer informatie 

Neem contact op met Annemijn Coenen via marketing@artifort.com voor meer informatie. 

HR-afbeeldingen zijn beschikbaar via de Professionals Portal op de Artifort website. 
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Twins zal van 17 t/m 22 april 2018 te zien zijn tijdens Salone del Mobile in Milaan (Hal 16, 

Stand E26). 

 


