
Ons lente-/zomerassortiment 
brengt sfeer op tafel

BLOEMENPRACHT
Leds – praktisch 
en energie-efficiënt

SFEERVOL
Mooi gedekte tafels bevorderen de 
eetlust, het oog wil ook wat!

SMAAKVOL

Tafelplezier
ZORG
LENTE- EN ZOMERCOLLECTIE 2023

IDEEËN VOOR DE GEDEKTE TAFEL



OPENGEBLOEID
De eerste zonnestralen van de lente lokken ons allemaal 

naar buiten de natuur in. Ook oudere bewoners ‘bloeien 

open’ wanneer ze buiten in de frisse lucht zijn. Bovendien 

zorgt een goed gekozen tafelaankleding voor een betere 

stemming onder uw gasten. Servetten of placemats met 

seizoensdessins en vers geplukte bloemen zorgen voor een 

echte lentesfeer.

De juiste sfeer wekt de eetlust op, net zo sterk 
als zorgvuldig bereide maaltijden. Dat kan 
ook Ankica Stanojevic bevestigen. We hebben 
de rayonleider huishoudelijk gevraagd hoe 
de divisies van DOREA GmbH dat onderwerp 
aanpakken.

Wat doet u om een aangename sfeer te creëren 
tijdens de maaltijden?
Wij vertrouwen op uitnodigende decoraties, 
zoals tafellakens en bloemen. Maar ook muziek 
draagt bij aan een positieve stemming.

Zorgt u voor variatie in de tafeldecoratie 
en waar let u op?
We stemmen de tafeldecoratie af op het 
seizoen en bij feestelijkheden op de betreffende 
gelegenheid. Bij interne evenementen 
zorgen we ervoor dat onze DOREA-kleuren 
vertegenwoordigd zijn.

Wat doet u met de (tafel)decoratie 
om de bewoners het mooie lente- 
en zomerseizoen te laten ervaren?
We kiezen de bijpassende motieven en kleuren. 
In de lente en zomer zijn bloemen natuurlijk 
graag gezien. Het gebruik van leds of kaarsen 
is heel verschillend. De meeste instellingen 
gebruiken leds omdat ze veiliger zijn.

We hebben altijd belangstelling voor tips uit 
de eerste hand die voor een goed humeur 
tijdens de maaltijden zorgen. Wat bevalt 
de bewoners in het bijzonder?
We krijgen positieve reacties op aantrekkelijke 
kleuren en motieven die passen bij 
de gelegenheid, bijvoorbeeld Pasen, 
of het jaargetijde.

Welke producten van Duni gebruikt u 
en wat bevalt u en uw bewoners daaraan 
in het bijzonder?
We gebruiken voornamelijk Dunisilk producten. 
Naast het uiterlijk overtuigt ons hier vooral de 
duurzaamheid, omdat de producten afneembaar 
zijn en daardoor langdurig gebruikt kunnen 
worden.
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Ankica Stanojevic, 
Rayonleider Huishoudelijk  
bij DOREA 



Mensen hebben gezelschap nodig. 

Wat is er dan beter geschikt dan een 

gemeenschappelijke viering ter ere van het 

begin van het lichte jaargetijde! Onze tip: 

een mooi gedekte tafel maakt elk feestje 

dubbel zo mooi.

Buiten worden de dagen 

langer en lichter. Binnen 

zorgen onze veelzijdige, 

energie-efficiënte led-

oplossingen voor meer 

licht en een uitnodigende 

sfeer. Veilig, sfeervol en 

oplaadbaar.
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LENTE- 
KRIEBELS

GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR

Dat heel speciale kriebelen in je buik, een zeker gevoel van onrust en voorpret – lentekriebels zijn op elke 

leeftijd voelbaar. Daarvoor hoef  je echt niet pas verliefd te zijn. Als krokussen en narcissen uitbundig 

in de natuur opduiken en uw tafeldecoratie frisse lente-accenten legt, dan is een goed humeur aan tafel 

verzekerd.

Deze tijd van het jaar inspireert onze verbeelding steeds opnieuw. En omdat de natuur ons zoveel geeft, 

willen wij haar iets teruggeven. Om onze eigen voetafdruk zo klein mogelijk te houden, heeft DUNI 

de ’Decade of Action’ uitgeroepen. Ons doel: de wereld inspireren om meer te geven dan te nemen, 

zodat iedereen kan genieten van lekker eten, een goed gevoel en gezamenlijke momenten – 

vandaag en in de toekomst.

GEWOON EEN 

GOED HUMEUR
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Als er een keer een 

glas omvalt of er 

wat saus op tafel 

valt, blijft iedereen 

gegarandeerd rustig, 

want de Dunisilk 

tafellakens zijn 

waterafstotend 

en afneembaar. 

Dat draagt bij aan 

een ontspannen, 

rustige sfeer tijdens 

de maaltijd. De 

tafellakens passen 

perfect bij iedere 

gelegenheid en 

zijn verkrijgbaar in 

verschillende kleuren 

en dessins.

Voor ouderen is een servet niet alleen een gebruiksartikel, maar horen servetten 

bij een goed gedekte tafel, net als de zakdoek in de handtas. De absorberende 

en duurzame servetten van Duni zijn heerlijk zacht.

Buiten worden de dagen langer. Binnen zorgen 

onze veelzijdige, energiebesparende led-

oplossingen voor meer licht en een uitnodigende 

sfeer. Veilig, sfeervol en oplaadbaar.

Ons assortiment Bio 
Dunisoft is een echte 
allrounder: Ze staan 
garant voor maximale 
functionaliteit, zijn 
duurzaam en bieden 
mogelijkheden voor 
hergebruik, recyclen 
of composteren. De 
vernieuwde strategie 
2030, onze Decade of 
Action, ondersteunt 
onze inspanningen 
op het gebied van 
duurzaamheid. Onze 
visie: in 2030 hebben 
we als bedrijf de 
volledige circulaire 
economie gerealiseerd.

MILIEU-
BEWUST

Lachen is de beste medicijn, zegt men. Maar 
lachen kan je niet op recept voorschrijven. Dat 
lukt het beste in een sfeer waarin iedereen een 
prettig gevoel heeft. DUNI biedt veel praktische 
oplossingen die het leven niet alleen mooier 
en aangenamer maken, maar ook het dagelijkse 
leven gemakkelijker maken. Onze producten zijn 
praktisch, hygiënisch en comfortabel. Zo kunt 
u in een handomdraai een unieke sfeer creëren. 
En wint u tegelijkertijd tijd voor het wezenlijke: 
de mensen!

Knoeien 
toegestaan

Sfeervol

Tijd voor gezellig samenzijn
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De zoektocht naar verstopte chocolade- of bonte kippeneieren is een van de leukste herinneringen 

aan onze kinderjaren. Ook als volwassene denken we daaraan nog graag terug, ook al weten we allang 

dat de paashaas er niet achter zit.

GEZOCHT EN 
GEVONDEN
N et zo onveranderd is het plezier dat we beleven aan 

paasdecoraties, die ons in de juiste stemming bren-
gen. Misschien beleven de bewoners er plezier aan om 
zelf iets bij te dragen, bijvoorbeeld door eieren te beschil-

deren, samen een 
paaskrans maken 

DE LENTE 
VIEREN

of een paar vazen met frisse lentebloemen te vullen. 
Onze servetten en placemats brengen de bewoners ge-
garandeerd in de juiste stemming aan tafel. Petit detail: 
op het nieuwe paasdessin staan ook wilgenkatjes. Ze 
hebben de vorm van een ei en zijn zo donzig als een 
kuikentje. Vrolijk Pasen!



Het is weer zover:

daar zijn de asperges!

Onze tip: zet deze vorstelijke groente 

op de juiste manier in de spotlights 

en vier het aspergeseizoen met 

zorgvuldig gekozen tafeldecoratie 

die dit genot extra benadrukt.

Ei, ei, ei: met aangepaste tafeldecoratie brengt u de 

bewoners helemaal in de juiste stemming.

De lente staat voor de deur, boordevol frisse dessins.

goodfoodmood   7



N auwelijks iets is ontspannender dan luis-
teren naar het ruisen van de zee. Deze bij-

zondere sfeer was de inspiratiebron voor onze 
nieuwe maritieme dessins. Ze doen ons dromen 
van zon, wind en zee en sfeervol gedekte tafels. 
Haal herinneringen op bij uw bewoners aan hun 

Schelpen zoeken op het strand? Of liever bloemen plukken in de wei? Dankzij onze 

gloednieuwe lente-zomercollectie heeft u keuze te over. Ontdek ons uitgebreid assorti-

ment zomerse dessins, die uw bewoners doen verlangen naar warme, sfeervolle dagen.

DUNI biedt u talrijke sfeervolle en praktische oplossingen om in een handom-

draai een vertrouwde, gezellige sfeer te creëren die de mensen een warm gevoel 

geeft en ze laat openbloeien. 

vakanties aan zee. Of creëer een kleurrijk bloe-
mentapijt op uw tafels. In beide gevallen zullen 
uw gasten dit gebaar zeker weten te waarderen 
tijdens hun gezamenlijke maaltijden.

ZOMER, ZON 
EN SFEER

ZOMERSE
SFEER



 

EET SMAKELIJK 

VIER TIPS VOOR EEN  
GESLAAGDE MAALTIJD

Het oog wil ook wat:   Hoe lekkerder de 
gerechten er uitzien, des te beter smaken 
ze. Ook de sfeer speelt een grote rol. Een 
placemat of een tafellaken met mooie dessins 
en herkenbare kleuren stimuleert de eetlust. 
Welkome bijwerking: wanneer uw bewoners 
zich gelukkiger voelen, zullen ze langer aan 
tafel blijven en de noodzakelijke vitaminen 
binnenkrijgen. Bovendien helpt een lente- of 
zomerdessin om gelijke tred te houden met de 
seizoenen.

Eén ding is zeker:   bejaarden hebben meer 
sturing nodig bij hun maaltijden. Zo kan 
de manier waarop de tafel gedekt is en de 
keuze van het servies bijdragen aan het welzijn. 
Als het servet en het bestek bijvoorbeeld altijd 
op dezelfde plek liggen, geeft dat een gevoel 
van zekerheid. Een concrete ondersteuning 
bij het drinken en eten zijn breuk- en slipvaste, 
gekleurde bekers. Ook gekleurde borden die 
duidelijk herkenbaar zijn op het tafellaken, 
kopjes met brede oren of gebogen vorken 
helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven.

Een stem in het geheel:   iedereen in huis heeft 
al tientallen jaren bepaalde gewoontes. Daarom 
is het belangrijk om rekening te houden met 
voorkeuren en de bewoners zoveel mogelijk 
te betrekken bij het plannen en vormgeven 
van de maaltijden. Misschien beleven ze er 
ook plezier aan bij kleine zaken mee te helpen 
en bijvoorbeeld de tafel te dekken.

Altijd kalm en weloverwogen:   hoe ouder 
we worden, des te gevoeliger reageren we op 
onrust en afleiding tijdens de maaltijd. Luide 
muziek, felle verlichting, gerinkel van servies 
– het kunnen allemaal factoren zijn die een 
gezond voedingspatroon in de weg staan. 
Een aangename sfeer creëren bij het eten is 
daarom een centraal thema in de zorg. Het is 
in het bijzonder belangrijk om de bejaarden 
voldoende tijd en, indien nodig, ondersteuning 
bij het eten te bieden. Trouwens: Placemats, 
napperons en tête à têtes kunnen storende 
geluiden tot een minimum beperken en zo 
voor een aangenamere sfeer aan tafel zorgen.

goodfoodmood   9



LENTEKRIEBELS
Inspiratie voor uw tafels!



NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202412 Tissue servet, 
3-laags, 33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  202414 Dunisoft®  servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

3  202410 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

4  202409 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

5  202413 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1 NIEUW 2 NIEUW 

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202494 Tissue servet, 
3-laags, 33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  202493 Airlaid® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

3 NIEUW 4 NIEUW 5 NIEUW 

1 NIEUW 2 NIEUW 

• Deze producten zijn FSC-gecertificeerd • Deze producten zijn composteerbaar • Deze producten zijn Swan-gecertificeerd (Nordic Ecolabel)

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE LEAF GREENCREAM

GREEN ASPARAGUS – het aspergeseizoen

Asperges zijn in Nederland graag gezien op tafel. Daarom 
verdient deze groente het om het middelpunt van iedere 
tafel te zijn. Geniet nu nog meer van ‘het witte goud’ met 
ons gloednieuw dessin. Smakelijk!

WILLOW EASTER – vrolijk Pasen

Samen genieten aan tafel van een heerlijke maaltijd met dit 
schitterende, subtiele paasdessin. Wat is een paasbrunch 
zonder eieren? Willow Easter maakt uw tafeldecoratie hele-
maal compleet.

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WIT LEAF GREEN

goodfoodmood   11



6 NIEUW 

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  199115 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cmm

20  x 50 • •

2  199114 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  199117 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

4  199118 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

5  199119 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

6  202422 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  199121 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  199129 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  199128 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  199139 Dunisoft® servet, 40 x 40 cm 6  x 60 • •

5  199127 Papieren placemat, 30 x 40 cm 4 x 250 •

6  199126 Dunicel® placemat, 30 x 40 cm 5  x 100 •

7  199124 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

199122 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

8  199138 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

• Deze producten zijn FSC-gecertificeerd • Deze producten zijn Swan-gecertificeerd (Nordic Ecolabel)• Deze producten zijn composteerbaar

LENTEASSORTIMENT

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE LEAF GREENCREAM

1 2 3 4

5

6 7 8

DAFFODIL JOY – Licht en vrolijk

De lente staat voor de deur. Hoog tijd om de tafels 
met kleurrijke dessins op te fleuren. Het warme oranje 
in combinatie met het zachte, frisse groen heet uw gasten 
op hartelijke wijze welkom. 

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

FUCHSIAYELLOWCREAM

1 2 3

4 5

POPPY FIELD – Leg accenten

De combinatie van de verschillende roodtinten met 
geel en groen brengt een frisse wind op uw tafels. 
En wie kan deze klaproos nu weerstaan?



HET COMPLETE OVERZICHT UNI KLEUREN EN DESSINS VINDT U IN ONZE ASSORTIMENTSGIDS OP WWW.DUNIGROUP.COM

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  195830 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  195832 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

3  195834 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

4  195835 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

5  195836 Dunisilk® slipcover, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

195837 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

6  195839 Dunicel® Tête à tête,  
0,4 x 24 m

4  x 1 •

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  192115 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  192126 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

3  192132 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

4  192102 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

5  192087 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

6  192113 Dunicel® tête-à-tête,
0,4 x 24 m

4  x 1 •

LOVE TULIPS – beeldschoon

Tulpen staan symbool voor de lente. De combinatie met 
de uni kleur Mellow Rose geeft de tafel extra cachet. 
Voor een opgewekte stemming aan tafel. 

1 2 3

4 5 6

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

MELLOW 
ROSE

KIWI LEAF 
GREEN

FLORET – Elegantie met bloemen

Bloemen zeggen meer dan duizend woorden. Dat geldt 
ook voor de sfeervolle tafeldecoratie waarmee u uw gasten 
in de juiste stemming kunt brengen.

5 6

2 31

4

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

MELLOW 
ROSE

GRANITE
GREY

OCEAN 
TEAL

goodfoodmood   13



NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202444 Tissue servet, 3-laags,  
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  202443 Tissue servet, 3-laags,  
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  202446 Tissue servet, 3-laags,  
40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  202450 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  202453 Duni Sacchetto® Airlaid®, 
1/12 gevouwen, 11,5 x 23 cm

4  x 60 •

6  202452 Papieren placemat, 30 x 40 cm 4 x 250 •

7  202451 Dunicel® placemat, 30 x 40 cm 5  x 100 •

8  202442 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

202448 Dunisilk® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

9  202449 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1 NIEUW 2 NIEUW 3 NIEUW 4 NIEUW 

6 NIEUW 

7 NIEUW 8 NIEUW 

5 NIEUW 

9 NIEUW 

TAFELTJE 
DEK JE

De kleuren van de zomer

TROPICAL LILY – bloemendromen

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE RED LEAF GREEN

Weelderig groene bladeren gecombineerd met felgekleurde 
bloesems –  perfecte sfeer aan tafel gegarandeerd.



1 NIEUW 

6 NIEUW 

2 NIEUW 

7 NIEUW 

3 NIEUW 

8 NIEUW 

4 NIEUW 

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202429 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  202426 Tissue servet, 3-laags,  
 33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  202430 Tissue servet, 3-laags, 
 40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  202431 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  202424 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

6  202425 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4 x 250 •

7  202423 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

8  202428 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1 NIEUW 

7 NIEUW 8 NIEUW 9  NIEUW 

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202539 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  202542 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

12  x 60 •

3  202966 Tissue servet, 2-laags, 
1/8 kopvouw, 33 x 33 cm

4  x 300 • •

4  202537 Duni Sacchetto® tissue, 
1/12 vouw, 8,5 x 19 cm

5  x 100 •

5  202545 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4 x 250 •

6  202544 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

7  202543 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

202572 Dunisilk® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

8  202538 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

3 NIEUW 4 NIEUW 5 NIEUW 

6  NIEUW 

• Deze producten zijn FSC-gecertificeerd • Deze producten zijn composteerbaar • Deze producten zijn Swan-gecertificeerd (Nordic Ecolabel)

5 NIEUW 

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE MINT BLUE

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE DARK 
BLUE

CREAM

BREEZE MINT BLUE – fris briesje

We doen de wave – en prikkelen de fantasie met een 
veelzijdig dessin dat grafische en maritieme elementen 
combineert.

TIDE – ship ahoi!

Met dit maritieme dessin neemt u uw gasten mee op een 
ontspannend uitje naar zee! Schelpen, water en zeilboten... 
laten uw bewoners heerlijk wegdromen.
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NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  202459 Tissue servet, 3-laags,  
33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  202462 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

3  202458 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

4  202456 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

5  202457 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1 NIEUW 2 NIEUW 

3 NIEUW 4 NIEUW 5 NIEUW 

NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  192124 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  192111 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  192125 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cmm

4 x 250 • •

4  192136 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  192099 Papieren placemat, 30 x 40 cm 4 x 250 •

6  192098 Dunicel® placemat, 30 x 40 cm 5  x 100 •

7  192086 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

192084 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

8  192112 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

• Deze producten zijn FSC-gecertificeerd • Deze producten zijn Swan-gecertificeerd (Nordic Ecolabel)• Deze producten zijn composteerbaar

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

LEAF GREENKIWIRED

Met Garden Joy tovert u direct een mooi boeket op uw tafel. 
Gieten en onkruid wieden zijn helemaal niet nodig!

1  2  3  4

5

6 7 8

SUNFLOWER DAY – 
Zomerse groeten

GARDEN JOY – 
Bloemen a gogo!

Met hun stralende bloemenkrans en het vrolijke geel 
concurreren ze met de zon en zorgen voor een goed humeur.

ZOMERASSORTIMENT

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE YELLOW OCEAN TEAL



NR. ART.NR. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  195819 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  195820 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  195822 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  195824 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  195825 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

6  195828 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

7  195829 Dunicel® tête-à-tête-, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

CREAM LEAF GREENMELLOW 
ROSE

Dit dessin met weelderig bloeiende bloemen geeft elke tafel 
een prachtig exotisch tintje. Neem uw bewoners mee op 
reis naar verre landen.
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TROPICAL GARDEN – 
Overvloedige kleurenpracht



LAPONIAN DESIGN CONCEPT KANDELAAR COMODO

KAARSEN 
KROONKAARSEN

THEE-
LICHTJES

SWITCH & 
SHINE NAVUL-
VERPAKKING

STOMP-
KAARSEN

LED LED-MINI 
LAMP

LED STOMP-
KAARSEN

LED MOVING 
FLAME

4

SUBTIEL

KAARSEN EN ACCESSOIRES

• • Ruimtebesparend
• • Trendy kleuren
• • Vaatwasmachinebestendig

75 x Ø 55 mm
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••  12 verschillende kleuren, incl. warm white
••  Waterbestendig
••  Met praktische afstandsbediening

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  186495 Led-Mini Lamp Set, oplaadbaar,
8 stuks

1  x 1

2  186496 Led-Mini Lamp Set, oplaadbaar, 3 
stuks

1  x 1

3  186426 Led mini lampenhouder bamboe, 
 33 mm x 57 mm

8 x 1

LED-MINI LAMP: 13 uur brandtijd, 8 uur laadtijd. Elke set bevat 1 laadstation, 
1 internationale adapter en 1 afstandsbediening. Milieu informatie: De voorschriften 
voor het recyclen van elektrische schroot en batterijen zijn van toepassing. 
Niet weggooien bij het huishoudelijk afval.

LED-MINI 

LAMP SET 
48 x Ø 50 mm

1 2 3

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING 

1  194591 Earthy Powder, glas 6  x 1

2  194592 Creamy Yellow, glas 6  x 1

3  194593 Dark Green, glas 6  x 1
NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING 

1  198862 Vaasje Drop, frosted glas, 6,5 x Ø 8 cm 4  x 1

2  198864 Led-houder Globe, 8,4 x 10 cm 4  x 1

3  198867 Bestek-/servet-/flessenhouder Pond ovaal, 
roestvrij staal, 13 x 20 cm  

4  x 1

4  198866 Bestek-/servet-/
flessenhouder Pond rond, roestvrij staal,  
12,9 x Ø 10,4 cm

6  x 1

••   Tijdloos design dat past bij elke inrichtingsstijl, elke gelegenheid 
en elk jaargetijde

••   Praktische, hoogwaardige producten met exclusieve look 
en feel

••   Monomaterialen = eenvoudig te scheiden = eenvoudig 
te recyclen
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KANDELAAR NEAT KANDELAAR BILLY, 
PEACOCK EN BLISS

SFEERVOLSTIJLVOL

••  Duurzame kandelaar 
••  Eigentijdse stijl
••  Ideaal voor kleine tafels

1 2 3 4 5 

70 x Ø 61 mm

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING 

1  192646 Dark Grey, glas 10 x 1

2  192647 Grey, glas 10 x 1

3  192648 Sand, glas 10 x 1

4 195780 Dark wood, glas 10 x 1

5 195781 Light wood, glas 10 x 1

• • Onbreekbaar, compacte uitvoering, in trendy metaallook
• • Prachtig lichteffect op tafel
• • Optimaliseert het led-licht

1 3 42

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING 

1  174418 Billy, wit, metaal, 140 x 75 mm 4  x 1

2  181015 Peacock, goudkleurig, metaal, 140 x Ø 75 mm 4  x 1

3  178478 Zilverkleurig, metaal, 140 x 75 mm 4  x 1

4  176149 Goudkleurig, metaal, 140 x 75 mm 4  x 1

LED-SET 
70 x Ø 40 mm

••  12 verschillende kleuren, incl. warm white
••  Waterbestendig
••  Met praktische afstandsbediening

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING 

1  171486 Led-set, oplaadbaar,  
multicolour, 12 stuks

1  x 1

2  165735 Led-set, oplaadbaar, 
Warm White, 12 stuks

1  x 1

Led-kaarsen: 13 uur brandtijd, 8 uur laadtijd. Elke set bevat 1 laadstation, 1 adapter 
en 1 afstandsbediening. Milieu informatie: de voorschriften voor het recyclen 
van elektrische schroot en batterijen zijn van toepassing. Niet weggooien bij 
het huishoudelijk afval.
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LED-SET 

MOVING FLAME 
38 x Ø 36 mm

••  Energie- en kostenbesparend
••  Geschikt voor elke omgeving
••  Met flikkerende ’vlam’

NR. ART. OMSCHRIJVING VERPAKKING

1  192536 Led-set Moving Flame, oplaadbaar, 
warm wit, 10 stuks

1  x 1

2  192728 Led-set Moving Flame, oplaadbaar, 
warm wit, reserveset

1  x 1

Led-kaarsen: 25 uur brandtijd, 6-8 uur laadtijd. Elke set bevat 1 laadstation, 1 adapter 
en 1 afstandsbediening. Milieu informatie: de voorschriften voor het recyclen 
van elektrische schroot en batterijen zijn van toepassing. Niet weggooien bij 
het huishoudelijk afval. Niet waterdicht.
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Deze catalogus 
is gedrukt op FSC® 
gecertificeerd papier.

THE SUSTAINABLE GOODFOODMOOD COMPANY
Bij Duni bieden we innovatieve en duurzame tafelaankledingsconcepten, creatieve 

verpakkings- en take-away-oplossingen voor professionals en eindgebruikers. 
We creëren goodfoodmood voor elke gelegenheid met respect voor het milieu.
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De Spijker 12
BE - 8540 Deerlijk
Tel +32 (0) 56 72 52 82
www.bjp-groep.be
info@bjp-groep.be


