
Tafelplezier
ZORG
LENTE- EN ZOMERCOLLECTIE 2022

IDEEËN VOOR DE GEDEKTE TAFEL

Met bloemendessins fleurt 
de mens op

DAAR IS DE LENTE!
Leds als veilig alternatief
SCHITTEREND LICHT

Ons lente-/zomerassortiment  
brengt variatie op uw tafel

SPEL MET KLEUREN



DAAR IS  
DE LENTE!
De zon schijnt, de dagen worden weer langer – de mens 

bloeit open. Het eerste zachte groen verschijnt weer aan de 

bomen. Doe zoals de natuur en breng frisse voorjaarskleuren 

op uw tafel. Met vrolijke bloemendessins en leuke, nieuwe 

dessins verandert u in een handomdraai de sfeer aan tafel. 

Dat zorgt gewoon voor een extra goed humeur. 

Alle zintuigen aanscherpen 

is het beste recept voor een 

geslaagde maaltijd.

DE JUISTE BALANS
Kies voor sfeervolle tafelaankleding, 
maar houd het eenvoudig. Te veel 
decoratie op tafel kan mensen in 
bejaarden- en verzorgingstehuizen snel 
afleiden.

MENU EN TAFELDECORATIE OP 
ELKAAR AFSTEMMEN
Zorg ervoor dat uw tafels één 
verhaal vertellen. Op die manier 
wekt u de nieuwsgierigheid van uw 
gasten en vergroot u de interesse 
in de maaltijden! Als u bijvoorbeeld 
seizoensgerechten serveert, kies 
dan voor een dessin dat past bij dat 
specifieke seizoen.

VOOR ALLE ZINTUIGEN
Combineer creatieve tafelaankleding 
met andere elementen zoals zachte 
muziek en/of aangename aroma’s 
om een perfecte sfeer te creëren 
en de eetlust van uw bewoners te 
stimuleren.

MOOI HERINNERINGEN OPROEPEN
Dek de tafels met vertrouwde dessins 
die mooie herinneringen oproepen. 
Uw bewoners zullen zich gelukkiger 
voelen, langer aan tafel blijven en 
bovendien de noodzakelijk vitaminen 
binnenkrijgen.

VERBETER DE AKOESTIEK 
Placemats, napperons en tête à têtes 
kunnen storende geluiden tot een 
minimum beperken en gesprekken 
vergemakkelijken  – voor een 
aangenamere sfeer aan tafel.

ONZE TIPS



Een zorgvuldig gedekte tafel tovert een 

glimlach op de lippen van uw bewoners. 

Het eten smaakt dan dubbel zo lekker. 

En wie wordt er nu niet vrolijk van zulke 

prachtige bloemendessins?

Licht zorgt voor een prima 

humeur. Met één klik op de knop 

van de afstandsbediening creëert 

u een geweldige sfeer. Met onze 

led-concepten creëert u snel en 

veilig de juiste stemming. Onze 

leds zijn oplaadbaar, veilig en heel 

gebruiksvriendelijk. Zo bespaart u 

tijd en geld. En in de uitgebreide 

waaier bijpassende kandelaars 

vindt u gegarandeerd wat u zoekt.  
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NATUURLIJK 
MOOI

IN BALANS MET DE NATUUR

In het voorjaar ontwaakt de natuur. De dagen worden langer en aangenamer, de eerste bloemen ontluiken 

en ook de zangvogels tsjilpen elke ochtend weer tegen elkaar op. Vooral mensen op leeftijd stellen dit 

natuurwonder in deze periode erg op prijs. Bewoners van verzorgingshuizen voelen zich in een natuurlijke 

omgeving bijzonder goed. Ze proberen in het voorjaar de indrukken met al hun zintuigen op te nemen en 

met volle teugen te genieten van deze schitterende tijd. En precies daarom willen we voor uw gasten in de 

zorg met onze producten een natuurlijk mooie, herkenbare omgeving creëren en tegelijkertijd duurzaam 

handelen en het milieu beschermen. 

HAAL HET 

ZONNETJE IN HUIS
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... soms gaat het 

wel eens fout. Maar 

wie vlekken maakt, 

heeft ook smakelijk 

gegeten! Daarom is 

knoeien op Dunisilk 

nadrukkelijk 

toegestaan. Want in 

een handomdraai zijn 

de waterafstotende en 

afneembare Dunisilk 

napperons weer 

schoon. De producten 

zijn verkrijgbaar in 

talloze kleuren en 

dessins en passen 

perfect in elke 

omgeving.

Voor ouderen is een servet niet alleen een hygiëne-artikel, maar horen 
servetten bij een goed gedekte tafel, net als de stoffen zakdoek in de 
handtas. De absorberende en duurzame servetten van Duni zijn heerlijk 
zacht.

Dunisoft servetten 

gaan niet alleen de hele 

maaltijd mee, ze zijn ook 

heerlijk zacht met een 

bijzonder aangenaam 

oppervlak. Ideaal voor de 

gevoelige huid op leeftijd. 

Dunisoft is verkrijgbaar 

in talloze kleuren en 

dessins en brengt uw 

gasten gegarandeerd in 

de juiste sfeer!  

DUNI staat voor Sustai-

nable Goodfoodmood! 

Wij streven continu 

naar de verdere ont-

wikkeling van onze 

duurzaamheidscon-

cepten. We werken 

met FSC® gecertifi-

ceerde grondstoffen, 

inkten op waterbasis 

en talrijke plantaardi-

ge, composteer- en 

recyclebare materialen. 

Ook energiezuinige 

oplossingen zoals 

oplaadbare leds maken 

het verschil in onze 

tafelaankleding.

Tijd voor het 
allerbelangrijkste

MET EEN 
GOED 
GEWETEN

EXTRA ZACHT

In de huidige wereld 

schiet de tijd vaak 

tekort en is het leven 

hectisch. DUNI biedt 

veel praktische oplos-

singen die het leven 

niet alleen mooier en 

aangenamer maken, 

maar ook het dagelijk-

se leven gemakkelijker 

maken om tijd vrij te 

maken voor het al-

lerbelangrijkste – uw 

gasten, de mensen! 

Onze producten zijn 

eenvoudig te bestel-

len, snel bezorgd, altijd 

hygiënisch en praktisch 

in gebruik. Zo kunt u in 

een handomdraai een 

unieke sfeer creëren.

Oeps... 
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Intens groene weiden, kleurrijke bloemen, warme zonnestralen op de huid – het voorjaar 

en de zomer presenteren zich in hun volle pracht. Deze natuurlijke, nieuwe energie is ook 

duidelijk voelbaar bij de bewoners in de zorgsector. Met onze schitterende, kleurrijke lente- 

en zomercollectie willen we dit deugddoende effect nog versterken en met frisse dessins de 

passende sfeer aan tafel creëren

OPENGEBLOEID

H oren, zien, proeven, voelen – de lente- en zomermaanden zijn maanden die om intense 
waarneming vragen. En juist bij gasten in verzorgingshuizen, van wie de zintuigen een 

beetje verminderen, is deze intense beleving echt nodig. De stemming wordt beter, de mensen 
worden actiever en ook de gedachten zijn weer zorgeloos en vrij.
Precies hetzelfde effect is te merken tijdens de diverse eetmomenten. Niet alleen het oog eet 

mee – alle zintuigen zijn bepalend voor een geslaagde maaltijd.  
Een lekkere maaltijd in een aangenaam kader is daarbij even 
belangrijk als de bijpassende verlichting. Daarom zuigen 
we lente en zomer op met al hun positieve effecten en 
brengen we dit fijne gevoel direct op uw tafel! 
Frisse en natuurgetrouwe kleuren zoals Sun 
Orange en Earth Terra bepalen samen met 
talrijke zomerse bloemenprints het 

gezicht van onze voorjaarscollectie. In combinatie met seizoensgebonden 
tafeldecoratie creëren we een  zorgeloos gevoel van welzijn, dat ook 
op het punt van eetlust een belangrijke rol speelt.  Afwisseling in 
tafelaankleding zorgt voor extra gespreksstof en wekt mooie 
herinneringen bij uw bewoners op. 

MET ALLE  
ZINTUIGEN  
GENIETEN



Vaak zijn het kleine 

details die een groot 

effect hebben. De 

belevingswereld 

van ouderen wordt 

steeds kleiner. Een 

mooi, herkenbaar 

bloemenpatroon kan 

al voor opmontering 

zorgen. Want eigenlijk 

houdt iedereen toch van 

bloemen.

Met ons praktisch voorjaars- en zomerassortiment 

kunt u met speels gemak steeds weer voor afwisseling 

zorgen. En het houdt de gesprekken aan tafel levendig. 
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W at veel mensen daarbij niet beseffen: licht 
is veel meer dan alleen maar licht. Het 

bepaalt onze biologische klok, beïnvloedt onze 
prestaties en heeft direct invloed op ons welzijn 
en onze geest. Daarom is licht niet zomaar licht, 
maar een belangrijke factor om mensen een 
goed gevoel te geven. Juist bij oudere mensen 
bij wie het zicht afneemt, kan een goede 
sfeerverlichting de levenskwaliteit verbeteren, 
depressies verminderen en ervoor zorgen dat 

Licht. Een fenomeen dat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. 

's Ochtends gaat de zon op en 's avonds weer onder. Dan gaan we  

door de kamers en doen het licht aan alsof dat heel gewoon is. 

INSPIREREN  
MET LICHT

LICHT EN SFEER

DUNI biedt u talrijke mooie en praktische oplossingen om in een handomdraai een 

vertrouwde, gezellige sfeer te creëren die de mensen een warm gevoel geeft en ze laat 

openbloeien. 

bewoners in bejaarden- en verzorgingstehuizen 
zich thuis en tevreden voelen. Daarbij gaat het 
er niet alleen om dat de mensen door de juiste 
helderheid beter kunnen zien. Het gaat er ook om 
door kleine indirecte verlichting en lichtaccenten 
een aangepaste sfeer te creëren, waarin mensen 
zich prettig en geborgen voelen. 



 

LICHT IN DE ZORG 

HIER KOMT HET OP AAN...  

VEILIGHEID:  Warme gloeilampen of echte 
kaarsen vormen een groot risico in de zorg. 
Onze led-concepten bieden u de hoogst 
mogelijke veiligheid. Hitteontwikkeling, 
brandwonden en brandgevaar worden 
uitgesloten. Zo kunt u samen met uw 
bewoners genieten van onbezorgde 
avonden.  

NATUURLIJK LICHT:  kaarslicht creëert 
een unieke stemming waarbij mensen 
van oudsher een bijzonder positief gevoel 
hebben. Het rustige flikkeren stimuleert 
de zintuigen, wekt herinneringen op 
en laat mensen mijmeren over mooie 
tijden. Onze led-concepten zijn niet alleen 
bijzonder veilig, maar lijken ook optisch op 
echt kaarslicht. Er staat dan ook niets een 
gezellige avond bij LED kaarslicht meer 
in de weg. 

DUURZAAMHEID:  onze leds zijn het 
perfecte alternatief voor theelichtjes. 
Ze zijn makkelijk oplaadbaar met het 
laadstation en branden bijzonder lang. Het 
schoonmaken en vervangen van kaarsen 
valt weg, waardoor u meer tijd voor de 
gasten vrijmaakt. 

FLEXIBILITEIT:  Afhankelijk van de ruimte, 
het daglicht en de atmosfeer is in de 
zorgsector een andere sfeerverlichting 
nodig. Leds kunnen met één druk op 
de knop worden bediend en zowel hun 
helderheid als hun kleur zijn aanpasbaar; 
een belangrijke functie als het om licht en 
schaduw gaat. Want harde schaduwen 
moeten in de zorg worden vermeden, 
omdat ze mensen snel kunnen irriteren. 
 
ESTHETIEK:  met de bijpassende 
kandelaars kunt u de subtiele lichtbronnen 
nog eens extra onder de aandacht brengen 
en altijd de juiste sfeer creëren op tafel of 
in de kamer van uw bewoners.
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DAAR IS  
DE LENTE!

Frisse, vrolijke voorjaarsdessins



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

DAFFODIL JOY – Licht en vrolijk POPPY FIELD – Leg accenten

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE LEAF GREENCREAM

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

FUCHSIAYELLOWCREAM

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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

20  x 50 • •

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

10 x 50 • •

199113 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

4 x 250 • •

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 •

1 NIEUW 2 NIEUW 3 NIEUW 

4 NIEUW 5 NIEUW 

1 NIEUW 2 NIEUW 3 NIEUW 4 NIEUW 

5 NIEUW 6 NIEUW 7 NIEUW 8 NIEUW 

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

199122 Dunicel® napperon,
84 x 84 cm

5  x 20 •

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

4  x 1 •

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

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 bewoners 
op hartelijke wijze welkom. 

DAAR IS  
DE LENTE!
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FLORET – Elegantie met bloemen HAZE – Charmante bloemenpracht

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

195837 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

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

4  x 1 •

5 6

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

MELLOW 
ROSE

GRANITE- 
GREY

OCEAN 
TEAL

2 3 4 1 

ASSORTIMENT

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE BORDEAUX CREAM

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  192117 Tissue servet, 3-laags, 33 x 33 cm 10 x 50 • •

2  192866 Tissue servet, 3-laags, 40 x 40 cm 4 x 250 • •

3  192131 Dunisoft® servet, 40 x 40 cm 6  x 60 •

4  192103 Dunicel® placemat, 30 x 40 cm 5  x 100 •

5  192090 Dunisilk® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

  192091 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

6  192114 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

5 64

1 2 3 

Dit design is een echte blikvanger. In zijn eenvoud tovert dit 
subtiele bloemenmotief elke tafel om tot een oase van rust, 
waar uw bewoners graag langer vertoeven. 

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

BESTSELLER BESTSELLER



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

EASTER PASTURE – vrolijk PasenLOVE TULIPS – beeldschoon

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

MELLOW 
ROSE

KIWI LEAF
GREEN

1 2 3 4 

5 6

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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 192088 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5 x 20 •

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

4  x 1 •

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

WHITE LEAF 
GREEN

GREIGE

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  192101 Tissue servet, 3-laags, 33 x 33 cm 10 x 50 • •

2  192134 Dunisoft® servet, 40 x 40 cm 6  x 60 •

3  192094 Dunicel® placemat, 30 x 40 cm 5  x 100 •

4  192046 Dunicel® napperon, 84 x 84 cm 5  x 20 •

5  192109 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1 2 

3 4 5 

1 2

NR. ARTIKEL OMSCHRIJVING VERP.

1 171637 Tissue servet, 3-laags, 33 x 33 cm 10 x 50 • •

2 186965 Dunisoft® servet, 40 x 40 cm 6 x 60 •

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. 

Met Pasen komen vrienden en familie bij elkaar. Lekker lang 
genieten van een heerlijke maaltijd in de juiste sfeer. Vrolijk 
Pasen.
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SUMMER TIME
Kleurrijke zomerdessins



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

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

CREAM LEAF GREENMELLOW 
ROSE

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.

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

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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  195826 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4 x 250 •

7  195827 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

195828 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

8  195829 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1  2  3  4  

5

6 7 8

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

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 cm

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 •

1  2  3  4  

5

6 7 8

GARDEN JOY – 
BLOEMEN A GOGO!

TROPICAL GARDEN – 
OVERVLOEDIGE KLEURENPRACHT

goodfoodmood   15

BESTSELLER EVERGREEN



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

SHIBOURI – SPEL MET KLEUREN SUMMERTIME RED – 
PUUR LEVENSPLEZIER

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

SUN 
ORANGE

RED LEAF GREEN

Zacht groen en krachtig rood – met prachtige bloemen als 
accent. Op die manier bloeien uw bewoners echt helemaal 
op.

Met deze mooie, contrastrijke kleurencombinatie zorgt u in 
een handomdraai voor een vrolijke sfeer op tafel.

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

MELLOW 
ROSE

GRANITE- 
GREY

OCEAN 
TEAL

ASSORTIMENT

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  186449 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  186446 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  186461 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  186479 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  186591 Sacchetto® Dunisoft®, 
11,5 x 23 cm

4  x 60 •

6  186485 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

7  186488 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4 x 250 •

8  186474 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

186434 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

9  186478 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1  2  3  4  5  

6 7 8 9

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  192122 Tissue servet, 3-laags, 
24 x 24 cm

20  x 50 • •

2  192104 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

3  192123 Tissue servet, 3-laags, 
40 x 40 cm

4 x 250 • •

4  192135 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

5  192096 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4 x 250 •

6  192095 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

7  192058 Dunisilk® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

192056 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

8  192110 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

7  8 

1  2  3  4  

5  
6  

EVERGREENBESTSELLER



BIJPASSENDE UNI KLEUREN

ECO BROWNWHITE

Met nieuwe Dunicel bio placemats brengt u de toekomst op 
uw tafels! Subtiel en duurzaam.

WOVEN ECOECHO – 
BIO PLACEMATS

1 NIEUW 2 NIEUW 3 NIEUW 

4 NIEUW 

SUNFLOWER – 
KIND VAN DE ZON

Zonnebloemen zijn een begrip in de zomer en staan 
symbool voor licht, leven en vrijheid. De ideale boodschap 
voor uw bewoners.

BIJPASSENDE UNI KLEUREN

CREAM YELLOW DARK GREEN OCEAN TEAL

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  186447 Tissue servet, 3-laags, 
33 x 33 cm

10 x 50 • •

2  186480 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 •

3  186438 Dunicel® placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

4  186431 Dunicel® napperon, 
84 x 84 cm

5  x 20 •

5  186437 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.

1  199146 Dunisoft® servet, 
40 x 40 cm

6  x 60 • •

2  198750 Dunicel® Bio placemat, 
30 x 40 cm

5  x 100 •

3  199148 Papieren placemat, 
30 x 40 cm

4  x 250 •

4  199147 Dunicel® tête-à-tête, 
0,4 x 24 m

4  x 1 •

1  2  
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LAPONIAN CONCEPT KANDELAAR COMODO

5 NIEUW

ASSORTIMENT

• • Ruimtebesparend
• • Trendy kleuren
• • Vaatwasmachinebestendig

75 x Ø 55 mm

1 

3 
••  12 verschillende kleuren, incl. warm white
••  Waterbestendig
••  Met grijze siliconen hoes

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.  

1  186495 Led-minilampenset, oplaadbaar,
8 stuks

1  x 1

2  186496 Led-minilampenset, 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 VERP.  
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 VERP.  
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  198865 Ophangset Globe, roestvrij staal, 15 x 10 cm 4  x 1

4  198867 Bestek-/servethouder Pond ovaal, roestvrij staal, 
13 x 20 cm 

4  x 1

5  198866 Bestek-/servet-/flessenhouder Pond rond, 
roestvrij staal, 12,9 x Ø 10,4 cm

6  x 1

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

••   Praktische, hoogwaardige producten met exclusieve look en 
feel

••  Monomaterialen = eenvoudig te scheiden = eenvoudig te recyclen

2 NIEUW 3 NIEUW1 NIEUW

4 NIEUW

2
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KANDELAAR NEAT KANDELAAR BILLY, 
PEACOCK EN BLISS

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

1 2 3 4 5 

70 x Ø 61 mm

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.  

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 VERP.  
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 VERP.  

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.

1 

2 

LED-SET 

MOVING FLAME 
38 x Ø 36 mm

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

NR. ART. OMSCHRIJVING VERP.  

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.

1 

2 
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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.

Volg ons

dunitablesettings

Duni Benelux BV
Tinstraat 15
NL 4823 AA Breda
Tel NL +31765432300
Tel B +3238282000
info@duni.nl


