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Balans Mini 
Khodi Feiz | Design 2018 

 

De nieuwste aanwinst in de succesvolle Balans collectie is een verzameling van verfrissende 

plateaus om je prachtige planten en kleine accessoires in de schijnwerpers te zetten. Balans 

Mini komt van de hand van designer Khodi Feiz.  

Het meest opvallende kenmerk van dit ontwerp is dat het tafelblad lijkt te balanceren op de 

houten staander. Balans Mini is leverbaar in vier verschillende hoogten en in up-to-date 

kleurencombinaties. Dit accessoire is perfect voor een vrolijk, gezond én inspirerend 

interieur.  

 

Constructie  

De Balans Mini is leverbaar in sets van twee verfrissende plateaus die in hoogte verschillen: 

Set 1: Diameter: 22 cm, hoogtes: 45 en 55 cm 

Set 2: Diameter: 22 cm, hoogtes: 24 en 35 cm 
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Het blad en de metalen voet zijn verkrijgbaar in elke gewenste structuur poedercoat kleur. 

De houten staander is verkrijgbaar in twee verschillende afwerkingen: transparant gelakt of 

geolied. Balans Mini wordt geleverd als een plat pakket, en is eenvoudig te monteren. Vijf 

viltdoppen worden los meegeleverd. 

Over Khodi Feiz 

Industrieel ontwerper Khodi Feiz werd geboren in Iran en groeide op in de Verenigde Staten. 

Na zijn afstuderen aan de Syracuse University in New York verhuisde in 1990 naar 

Nederland, waar hij aan de slag ging voor Philips Design. Samen met grafisch ontwerpster 

Anneko Feiz-van Dorssen richtte hij in 1998 Feiz Design Studio op, die is gespecialiseerd in 

product-, meubel-, grafisch en strategisch ontwerp voor bedrijven zoals Alessi, Artifort, Nike 

en Nokia. Het werk van Feiz werd met verschillende prijzen bekroond en is wereldwijd te 

zien in verschillende tentoonstellingen en publicaties. Belangrijke uitgangspunten voor het 

werk van Feiz zijn helderheid, concept en context.  

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

16, Stand E26). 

 

  

 


