Categorietekst over het merk d-Bodhi
De meubels van d-Bodhi zijn een bijzondere combinatie van design en ecovriendelijkheid. Dankzij het gebruik van gerecyclede materialen en sloophout draagt elk
meubelstuk een eigen verhaal, waar de creatieve ontwerpen een extra originele noot
aan toevoegen. Het assortiment van d-Bodhi omvat unieke meubels voor in elke
woonruimte!
Groene toekomst
Het merk d-Bodhi werd in 2007 opgericht door Raymond Davids: Bodhi is Sanskriet voor
‘verlichting’, waar de oprichter de eerste letter van zijn achternaam aan toevoegde.
Davids doel is om een groenere toekomst te creëren door in elke stap van het proces –
van materiaalbewerking tot transport- bewust bezig te zijn met het behoud van onze
aarde en de behoeftes van de mensen betrokken bij deze processen.
Een belangrijk kenmerk van d-Bodhi is dan ook het gebruik van gerecyclede materialen
en sloophout. Waar Davids in 2007 begon met teakhout, werden in de loop der jaren
steeds meer bijzondere gerecyclede materialen toegevoegd: van denim jeans en oude
kentekenplaten in 2010 tot rubber van autobanden in 2013. Dat geeft de kasten en
eettafels niet alleen een uniek karakter met een ver verleden, maar zorgt ook voor
bijzondere ontwerpen die jouw woonruimte op originele wijze gezellig maken!
Gerecycled hout met een warme uitstraling
Het gerecycled teakhout is afkomstig uit Indonesië, waar het warme en vochtige klimaat
een bijzonder stempel drukt op de materialen die uiteindelijk tot design meubels
worden verwerkt. Maar niet voordat de gerecyclede materialen schoongemaakt,
geschuurd en bewerkt zijn voor gebruik in jouw woonruimte. Het doorleefde hout geeft
de boekenkasten, bijzettafels en tv-meubels een warme uitstraling die garant staat
voor sfeer in je interieur. Tegelijkertijd probeert d-Bodhi de consument op deze manier
te inspireren om van eco-vriendelijk leven de norm te maken.
Bewust én sfeervol wonen!
Eco-vriendelijk wonen doe je met d-Bodhi. De meubels zijn gemaakt met aandacht voor
de natuur en met respect voor de leefgemeenschappen die bij het proces betrokken
zijn. Door te kiezen voor de meubels van dit unieke merk draag je bij aan een groenere
toekomst.

