Kirami Kirami FinVision® Experience Toilettas
De toilettas van de Kirami FinVision® Experience is het resultaat van een
unieke samenwerking met Purye Clothing. Deze tassen worden met de hand
vervaardigd in Finland met gerecycled zeilmateriaal – afgewerkt met een klein
stukje upcycled leer. Elke toilettas is uniek en werd met grote zorg gekozen uit
hergebruikte zeilen.
Wil je graag het verhaal kennen achter Purye Clothing?
Tal van producten kun je perfect opnieuw gebruiken of recyclen, maar zeilstof
is waarschijnlijk een van de beste voorbeelden. De witte delen worden meestal
weggegooid, ook al zijn ze nog in perfecte toestand – een enorme
opportuniteit dus voor upcycling en optimaal afvalbeheer.
Elk stukje zeilstof draagt zijn eigen verhaal, en dankzij Purye Clothing leven
deze zeilverhalen nog door. De honderden uren zon, wind en zout water
geven elk zeil een behoorlijk ruwe textuur, waardoor elk Purye Clothingproduct uniek is.
Of anders gezegd: Purye Clothing is ideaal voor alle liefhebber van varen en
zeilen.Elk zeil gaat een nieuw hoofdstuk tegemoet.
Hoe ontstond de Kirami FinVision® Experience?
De Kirami FinVision® Experience geeft voor ons alles weer waar de Kiramiproducten voor staan: gevoel, plezier, ervaringen. Het uitgangspunt bij het
ontwerp van het logo was dat de grafische stijl natuurlijkheid, levenslust en
authenticiteit moet uitstralen, telkens onderdeel van het Kirami-dna. De tekst
van Kirami FinVision® is volledig in lijn met het merk Kirami, met daarnaast
het woordje ‘Experience’ in een licht schuine hoek. Dit voorover leunende
lettertype en zijn lichtjes diagonale positionering slaan op de menselijke toets,
vrijheid, zorgeloosheid en creativiteit. Het leven speelt zich hier en nu af, en
we moeten ervan kunnen genieten. Het abrupte punteinde symboliseert een
compromisloze houding. Kirami houdt zijn beloftes, altijd.
Met de Kirami-toilettas hou je je sauna-accessoires altijd netjes opgeborgen
en heb je ze steeds bij de hand. Het product is gemaakt van gerecycled wit
zeilstof. De afmeting van de Kirami FinVision® Experience - toilettas is
11x26x17 cm, 200 g.

Technische informatie
GEWICHT

0.2 kg

PRODUCTCODE

3371

Warmer feelings.
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