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Hetpr€dicaat
iszelfg€koz€n,
maarklinkl vannaluurlijke
materialen.
Zeontdekte
b€drijven€n le!€ranciersdie ,e inschakell
overtuigend:
'degroenslê
bankterwereld'. onderm€erdaterve€lchemicalièn
zitten voor haarklaoten. "lk heb me,!€rdi€pt in
'EÍ zijngeenpolyether,
MDF,eiftigelijm
in modern€m€ub€lsen matrassen.
'Buiten h0n achtergÍonden seet dat ze werken
en and€rekunstmalig€
sloííenaante pas
ademenre al genoeg
chemische
stoíenin, met,!€rantwoordemaleíialen.Bovendien
gekomen",
IegtFroukjevànVeenuit.
duswild€ik binnenin elkge!"I eengezond houdikopdeze maniermensenlokaal
paafdenhaar
"Maarschapenwol,
hennep, klimaatmak€n.
Daarnaast
denkikdatwe aanhetwerken blijft hetvakmanschap
kaloen,
linnen,kokosenFSC'hout.
Loolêr denàtuurzoook€enhandie
help€n."
behouden.'Omdat F.oukje*€rh met
purematerialen
die nietsrhadelijkziin
Eenkennismaling
methetstoÍÍenhuis
kleinschaligebedriiven,gaathet !"ak
l1]orde gezondheid
oí hetmilieu."
Coul€urChaNÍein Parijs,brachtFíoukje om trageproductieprocessen.
'lk €rwar
Fmukjeli€tdeecologische
loungebank op hetid€eookvooranderen
€cologische dat mensenwel willen wachten.En het
"DezestoÍÍenzijn
makenin dewerkplaals
vènNatuÍalBeds interieurste ontw€rpenpaÍ ook bii e€necologisch
interieur;dal
in Zwaagdoormeubelmaker
Bastiaàn
zo puuí enrnooi.Zeziin soepel,gemaakt heeít liid nodig om te gÍoei€n.Dit is echt
Bakker.Inmiddelssiertde eerstegÍoene
uit ecologische
hennepen ge!€rfdm€t
slow design."
pigmentên.
bankdewoonkàmer
van€€nvànhaaÍ
natuurlijke
Toenik zein mijn
klanten.
"Zijstre€Iden
naareeng€zond
handen
had,wist
ik hetimetditsoort
CEZOND
KLEURTIE
in
huis
leelklimáat
metpure,natuurlÍke prachtige
malerialen
wil ik Caan
werkên.' Deloungebank
die Froukjeontwierpis
materialen
dieademen",
verteltF.oukje.
heteeÍst€productvaneeneigenmeubel"Eenmn de belangíijkste
kenmerken
van HOLTANDSE
NUCHTERHEID
collectieondeÍhel label'HeàlthyHomes.
eenecologisch
interieur
h deaangename Froukjelond methaarbedrijlHealthy
Voorlopig
maaktzedeeco-bank
alleenop
Iochtkwalileit
die€r onlstaat.
Dezegfo€ne Homes
€enmanierom
haargroreliede
best€lling.
'Weziin wÊ]bezigmeteênserie
isdush€lemáal
loor d€ natuur€n haarvakalsstylist€te
Ioungebánk
opzijnplek
faut€uilsen poetj€s.
Enop de ontwerptaÍel
in hun huÈ Watde bankin elk ge!"1laat
combineÍen.
Haarcr€doloor'downto
liggenkant€n-klaregordiinenuit mooie,
zien,is dàteenecologiscb
interieu.geen
eanhlivinglaatHollandse
nuchterhêid ecologischr€rantwoordematerialen."
In
beperkingen
k€nt.Integ€ndeeli
erzijnnog zien.Wantalsecologisch
ontwerpsler
blijft samenwerking
metAqoamarijnnatuuNeí
zo\€el materialen
diewezijnvergetenof
Froukje
welm€tbeidebenenopd€grond ontwikkelde
Fmukjeookennieuwe
kleurproduct
nogniêlhebben
ontdekt.'
staan.'Elk
b€kijkik kitis.h,ook
kaari.Naastzachtepasiellenen in8êtogen
alshet labelzegldal het biologisch,
€conàtuurtinlenbevàtd€coll€ctieookíÍiss€en
MIDDEN
INDENATUUR
logischof duurzaamis.Want€enlabelzegt íellelrendkleuren.
"HetiseenHollandse
jaarwerktFroukje
Sinds
atgelopen
als
nietalles.
Às helsloophout
opis,moerje eco-verfop basisvanheMinbafelijnolie.
geenni€uwrloophoutgàan
z€lfstandig
interieurontwerpster
vanuit
bijvoorb€eld
Eengerondkl€urtjedus.'àr,
haaíhuisin Spaamdam.
Daarvoor
werkle maken.Danlov€Íik lie!€rzelÍeenoud€
zevijljaarin Frankrijk.
"lk soondedaar
Mee, iníoÍnariÈ
'w.h..hhÊom...d
gordijnen,
akelegen,
middenin denatuurDatheeft Haarm€ubels,
kledenenkunst
Ínijn le\,€nveranderd,
dath waàrd€nàtuur laatFroukje
bij\oork€urmakenin ateliers
toein staatis."Gezond€
\oeding$erd loor endoorvakmens€n
in debuu( Inmiddels
Froukieb€langrijk,nel zoalshetgebruik
heeftzeeenheelnet$€Íkaánambachteliike

