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Terp is een subtiel landschap van gestoffeerde tafels en poefs van designers Mike & Maaike. 

De kleine poefjes en tafels brengen kleur en vrolijkheid in je huis of kantoor. De vriendelijke, 

zachte oppervlakken zijn functioneel en kalm. Mike & Maaike lieten zich inspireren door de 

Friese terpen. 

Terp is volledig gestoffeerd en verkrijgbaar in meerdere formaten. Er zijn vele uitbreidingen 

mogelijk. Voeg een massief eiken tafelblad toe aan het tafeltje, of bestel de hoge Terp met 

zwenkwieltjes.  

Constructie 

Terp is leverbaar in twee hoogtes: 32 cm of 48 cm. Het optionele tafelblad heeft een breedte 

van 63, 70 of 100 cm. Het tafelblad is leverbaar in 19 mm massief eiken met een 

transparante lak als afwerking, of een geoliede afwerking. Ook is het tafelblad leverbaar in 

18 mm MDF met lakafwerking.  

Drie verticale stiknaden zorgen ervoor dat de bolling in het ontwerp prachtig zichtbaar is. De 

volledig gestoffeerde poef en salontafel zijn verkrijgbaar in vele stofsoorten.  

Over Mike & Maaike  

Mike & Maaike is een vooruitstrevende industriële designstudio onder leiding van Mike 

Simonian en Maaike Evers. Maaike is Nederlands, Mike komt uit Californië.  De studio in San 

Francisco is opgericht als ontwerp laboratorium waar design,  kunst en technologie worden 

gecombineerd. De bijzondere achtergrond en unieke kijk op design van Mike & Maaike 

leidden tot een zeer divers werk dat wordt gekenmerkt door experiment, inhoud en krachtige 
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conceptuele verhalen. Het werk van Mike & Maaike is internationaal erkend en wordt 

wereldwijd in musea en galerieën tentoongesteld. De studio staat vermeld op de lijst ‘Most 

Creative People in Business’ van Fast Company.   

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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Terp zal van 17 t/m 22 april 2018 te zien zijn tijdens Salone del Mobile in Milaan (Hal 16, 

Stand E26). 

 

 

 


