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Omschrijving

afmeting
Bolvorm
Diameter 15 cm

32,50

Hoog: 25 cm

37,50

Hoog: 25 cm

32,50

Hoog: 45 cm

150,00

Hoog: 25 cm

150,00

Hoog: ca. 60 cm

225,00

Hoog: 27 cm
Bolvorm
Diameter 35 cm

125,00
295,00

Bolvorm
Diameter 35 cm

120,00
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Birds - abstracte vogelvorm met een spikkelglazuur in de
kleuren rood, blauw, geel, hard groen, oranje en zacht
groen.
De objecten zijn helemaal geglazuurd en kunnen ook buiten
geplaatst worden.
Lampenvoet - raku gestookt met zacht groen
spikkelglazuur. Exclusief kap.
Vaas - decoratieve vaas reductie gestookt met zachtgroen
spikkelglazuur (de kleurnuances, rood/bruin, ontstaan door
het reductieproces)
Zittend naakt op rechthoekige sokkel. Pitfire gestookt.
Dit object wordt op bestelling gemaakt. Al deze objecten zijn
uniek en door het stookproces kan kleur en tekening
afwijken van het voorbeeld op de foto.
Lampenvoet - naked raku gestook. Dit object wordt op
bestelling gemaakt en de tekening (craquelé) is niet vooraf
te bepalen. Exclusief kap.
Abstract object dat middels een pen in de sokkel op zijn
plaats wordt gehouden. Exclusief sokkel
"Kleinkeinder" - abstract object, raku gestookt
Lampenvoet - naked raku gestook. Dit object wordt op
bestelling gemaakt en de tekening (craquelé) is niet vooraf
te bepalen. Exclusief kap.
"Nieuwe maan" - ruimteobject dat in alle hiervoor
genoemde kleuren geleverd kan worden. Raku gestookt of
gedeeltelijk geglazuurd is het niet geschikt om buiten
geplaatst te worden.
Exclusief sokkel.
Schaal - decoratieve schaal met een tekening van kopermat
onderglazuur en een gereduceerd zachtgroen spikkelglazuur.
Mannentorso
"Marsvrouw"
Zittend naakt
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T-pot 2
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T-pot 3
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T-pot 4
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Schaal - decoratieve schaal raku gestookt met een strak
symetrisch patroon
Schaal - decoratieve schaal raku gestookt met een strak
symetrisch patroon
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21

Prijs

Halve bolvorm
Diameter 35 cm
Hoog: ca. 60 cm
Hoog: ca. 75 cm
Hoog: ca. 35 cm
Breed: 25-30 cm
Doorsnede 20 cm
T-licht 8 cm hoog
Hoog 25 cm
Breed 20 cm
T-licht 6 cm hoog
Doorsnede 25 cm
T-licht 6 cm hoog
Halve bolvorm
Diameter 35 cm
Halve bolvorm
Diameter 35 cm

Raku en Naked-raku gestookte objecten zijn niet
geschikt om buiten te plaatsen.
De hiervoor genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.
Als u interesse heeft in een van de objecten, stuur dan
een email naar: info@lacolmenafamosa.com
U ontvangt dan zo snel mogelijk de informatie over de
levertijd alsmede een opgave van de bezorgkosten.

90,00
150,00
275,00
150,00
195,00
235,00
259,00
145,00
145,00

