PERSBERICHT Amsterdam, 18 januari 2013

Design your own life (tree)

OnceUponaTree lanceert kartonnen levensboom BoMini
Na de houten levensbomen introduceert OnceUponaTree nu een kartonnen variant. De BoMini is iets
kleiner, heeft 24 fotolijstjes en kun je inkleuren of schilderen. De boom vertelt een eigen verhaal, over
waar je vandaan komt en wie je lief hebt.
OnceUponaTree ontwerpt duurzame interieurproducten in de vorm van een boom. Foto’s van familie of
vrienden schuif je in de blaadjes en deze prik je op de boom. Mooi voor jezelf of als symbolisch cadeau bij
geboorte, huwelijk, verjaardag of verhuizing. De houten Bo heeft 28 fotolijstjes en BoXL, met maar liefst
38 fotolijstjes, is een eyecatcher op elke kinderkamer en is inmiddels ook een groot succes als speel- en
leerboom op crèches en scholen. De blanke Bo is gemakkelijk te verven in een favoriete kleur en kun je
zowel in de losse standaard zetten of aan de muur hangen. Bij het product wordt een sjabloon geleverd
zodat foto´s precies in de blaadjes passen.
‘Ik hoop dat met mijn bomen veel mooie verhalen worden verteld’, zegt ontwerper Femke Hertsenberg.
OnceUponaTree heeft zelf ook een goed verhaal. Het staat voor duurzaam Dutch design en de producten
worden met aandacht en ambacht gemaakt. Een deel van de opbrengst gaat naar een Unicef centrum in
Cairo voor jonge straatmoeders en hun kinderen. www.OnceUponaTree.nl

Voor meer informatie of foto´s in hoge resolutie graag contact opnemen met femke@onceuponatree.nl of 06 140 280 34.
Leuk als je ons dit weekend bezoekt op www.maison-objet.com 18-22 januari 2013 hall 6 stand D26 Kidzpiration
BoMini

24 fotolijstjes, wit gerecycled golfkarton € 29,90, H45 cm/W35 cm

Bo

28 fotolijstjes, blank berken triplex € 99 of geverfd (wit, zwart, mintgroen, muisgrijs, neon roze, roze randje) € 129,
H60 cm/W42 cm

BoXL

38 fotolijstjes, blank berken triplex € 179, H90 cm/W63 cm

