Studio Wae.
Design vloeren met impact op Co2
reductie en nieuwe grondstoffen winning.
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De circulaire flooring oplossingen van Studio Wae zijn 100%
geproduceerd van reststromen, ze zijn modulair en gemaakt
met social impact. ‘Wij willen impact maken op onze natuurlijke
grondstoffenwinning’, aldus oprichter van Studio Wae, Tynke van
den Heuvel.

Circulaire modulaire kleden
De bijzondere kleden met geometrische vormen zijn van productie
uitval van de 3 grootste tapijttegel producenten van Nederland.

esthetische waarde werken ze akoestisch, isolerend en zijn als

Interface, Tarkett en Forbo. Er zijn samenwerkingscontracten

prikbord te gebruiken.

met deze duurzame koplopers om de levensduur van hun uitval te
verlengen. De ontwerpen van de kleden zijn geïnspireerd op M.C.

Social Impact

Escher. Je kunt je eigen kleur, vorm en grootte bepalen waardoor

De missie is om zo veel mogelijk Syrische statushouders een

elk kleed uniek is en altijd in elke ruimte past. Door het unieke

baan aan te kunnen bieden zodat zij een fijnere start hebben bij

kliksysteem kun je de losse tegels in elkaar klikken waardoor je

het opbouwen van hun leven in Utrecht. De gehele productie wordt

volledige vrijheid hebt in jouw ontwerp.

gedaan in Utrecht.

Modulaire tapijttegels

Custom made

Naast de kleden produceert Studio Wae ook modulaire tapijttegels

Architecten en projectstoffeerders kunnen een kleuren palet

en marmoleum patronen van uitval, overstock of van gebruikte

aangeven en/of uitkiezen uit de grote fysieke voorraad. Daarna

tapijttegels uit kantoorpanden om de cirkel voor de klant rond te

wordt het product volgens deze wensen geproduceerd. Wij werken

maken. Deze worden vooral voor grotere oppervlakten gemaakt.

nauw samen met onze dealers Gispen, Royal Ahrend en Cantor, zij
kunnen ook een ontwerp aanleveren.

Design akoestische wandpanelen.
Sinds kort heeft Studio Wae ook circulaire wandpanelen in haar
collectie waarbij de klant de vorm en kleur kan bepalen. Naast de
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