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Vazen van Vitra
 

Inspiratie / tips / seizoensvoorbeelden



Ter decoratie op een feest met vrienden, voor een uitnodigende eetta-
fel of als versiering op de buffetkast: bloemen verspreiden natuurlijke 
frisheid. Met de Vitra-bloemengids willen we u inspireren om uw huis 
met bloemen te versieren. De gids leidt u door de vazencollectie van 
Vitra en is bedoeld als suggestie voor hoe u de verschillende modellen 
met planten kunt vullen.
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Vases Découpage
 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020

54



Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 
 
De vazen Découpage bestaan elk uit een combinatie van een gegoten, cilindrisch vat met een stel eigen-
zinnig gevormde platen en stangen van klei die aan het vat kunnen worden bevestigd of erin kunnen wor-
den geplaatst. Alle elementen hebben een uitgesproken handgemaakte expressie en verschillende kleuren. 
Samen creëren ze poëtische composities die er vanuit elke hoek anders uitzien: grillig, ironisch, onconventio-
neel, levend. 
  
 

 
„De arrangementen vormen een fragiel evenwicht, kleuren en lagen komen samen, totdat uit de contrasten 
een nieuwe harmonie ontstaat,“ zegt Ronan Bouroullec.  
Zo zien ze er ook zonder bloemen uit als sculpturale objecten. 
 
#vasesdecoupage

Eén soort
Bij een bos dezelfde bloemen speelt kleur een belangrijke rol: Ton-sur-ton met de vaas heeft een rustig 

effect, terwijl contrasterende kleuren de aandacht vestigen op het arrangement.

Solitairen
Expressieve bloemen zoals tulpen, prachtlelies, lelies, strelitzia‘s, hortensia‘s of ama-

ryllissen versterken de opvallende verschijning van de vazen.

Groen arrangement
Ook groen mag opvallen en expressief zijn, zoals bijvoorbeeld een combinatie van groene tinten die speelt 
met structuren van bladeren, twijgen en grassen. De lange ranken van de asparagus zijn ook geschikt als 

solitair.

Bloemistenboeket
Breng de vaas naar uw bloemist. Hij of zij kan een boeket voor u samenstellen waarin bijvoorbeeld de 

kleischijf en de stok in het ontwerp zijn verwerkt of zij kunnen met een bolvormig boeket de rode schijf meer 
benadrukken.
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Takken
Of ze nu knoestig en verdord of bloeiend een voorbode van de lente zijn: takken vormen mooie contrasten 
met de schijven, staven en lussen. En in de kersttijd kunt u een vertakte dennentak combineren met de Vitra 

Girard Ornaments tot een feestelijk ornament.

Arrangement met droogbloemen
Gedroogde bloemen, fruittakken en grassen kunnen in de herfst in de tuin of langs het pad worden afges-

neden en de beige, bruine en grijze tinten en texturen vrijelijk worden gecombineerd tot een boeket dat lang 
meegaat.
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Boven: lente met tulpen, takken, asparagus en vingervaren
Onderaan links: sculpturaal object
Onderaan rechts: winter met krulhazelaar en orchideeën

Bovenaan links: sculpturaal object
Bovenaan rechts: solitaire strelitziabloem  met bladeren
Onderaan: zomer met jasmijn- en clematistakken
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Top left: winter met lelies, lisianthus en amaryllis
Bovenaan rechts: lente en zomer met matthiola‘s, gerbera’s, goudsbloemen en grassen
Onderaan: winter met takken en Vitra Girard Ornaments

Boven:  het hele jaar door zomer met gloriosa
Onderaan links: lente met clematis en ranonkels
Onderaan rechts: lente en zomer met iris
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019  
 
Het herhaald dompelen in gekleurd glazuur creëert 
ook in de keramische kommen, schalen en vazen van 
de Herringbone Vessels een patroon met een eigen 
logica, bepaald door de dompelhoek en de vorm en 
de zwaartekracht van de objecten. Aangezien het 
kleurproces volledig met de hand wordt uitgevoerd, 
is elke kom, schaal en vaas van Herringbone Vessels 
een uniek exemplaar.

Met een hoogte van 24,5 en 31,5 cm zijn de vazen 
van de Herringbone Collection ware multitalenten 
voor veelzijdige bloemenarrangementen.

#herringbonevessels

Losjes geschikt boeket van weide- of tuinbloemen

Een variëteit aan bloemen, nu eens overhan-
gend, dan weer recht, afhankelijk van de groei 
van de plant.

Bladeren, grassen en takken die los geschikt zijn 
voor een spel van groentinten en structuren.

Tip:

Om slechts een paar bloemen te ondersteunen kunt 
u kleine takjes kruiselings in de vazen spannen of 
met een dikke draad een losse bol buigen en dat in 
de vaas plaatsen of met transparante plakband een 
raster vormen.

Naast het normale gebruik van de schalen en bor-
den voor fruit, gebak enz. kunnen ze ook worden 
gebruikt in combinatie met steekschuim of prikker 
(kenzan) voor tafeldecoraties met bloemen.

Bloemen als calla‘s, strelitzi‘s of hortensia’s als 
solitair of in kleine groepjes zien er eenvoudig en 
elegant uit.

In de herfst afgesneden takken van fruitbomen en 
grassen voor een lang houdbaar arrangement met 
droogbloemen.

Een mooie tak zorgt voor een contrasterende structuur in de winter en wordt een feestelijk 
ornament met de Vitra Girard Ornaments.

Vertel uw bloemist hoe hoog uw vaas is en hij of 
zij zal een passend boeket voor u samenstellen.
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Naast het normale gebruik van de schalen en borden voor fruit, 
gebak enz. kunnen ze ook worden gebruikt in combinatie met steek-
schuim of prikker (kenzan) voor tafeldecoraties met bloemen.

Tip:

Afzonderlijke bloemen kunt u extra steun geven in schalen met  twijgjes erin geklemd.

Steekschuim is een floristisch hulpmiddel voor het schikken van bloemen in bakken. Leg het op het wate-
roppervlak. Het zal langzaam zinken en zich in ongeveer een minuut volzuigen. Van tijd tot tijd het schuim 
bevochtigen met water.

Als alternatief kunt u een prikker (kenzan) gebruiken waarin u naar believen takjes, bladeren en bloemen 
kunt steken. Laat de natuur u inspireren om lichte en luchtige combinaties te maken. De bak tot aan de 
bovenrand van de kenzan met water vullen.

Een grote bloem, losjes in een 
schaal gelegd, een gedurfde  
asymmetrie.

Met takken geeft u arrangementen 
volume en laat u ze in de hoogte 
toenemen.

Schik de bloemen op verschillende 
niveaus: de grootste onderaan, dit 
geeft uw combinatie optisch steun.

Kleine, fijne bloemen, royaal ge-
mengd, creëren een zee van bloe-
men. Combineer struiken en vormen

Met een paar blaadjes kunt u 
steekschuim of een kenzan be-
dekken.

Narcissen kunnen met een kenzan 
gemakkelijk tot een kleine tuin 
worden geschikt.
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Boven: het hele jaar door zomer met gloriosa
Onderaan links: winter met takken en Vitra Girard Ornaments, eucalyptus en bromelia’s
Onderaan rechts: zomer met iris, clematis en een tak zonder bladeren

Boven links: zomer en herfst met een kleurenspel in groentinten
Boven rechts: herfst met beukenbladeren en rozenbottels
Onder: lente met berkentakken, tulpen, anemonen, ranonkels en klaprozen
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Boven: herfst en winter met zomerhortensia‘s, zonnebloemen en miscanthus
Onderaan links: lente met gentiaan, anemoenn en takken
Onderaan rechts: lente en zomer met matthiola‘s, anjers, brem en groen

Boven links: winter met lelies, mimosatakken en jasmijn
Boven rechts: zomers groen van varens, bladeren, grassen en asparagusranken
Onder: winter met takken en Vitra Girard Ornaments, amaryllis, eucalyptus, limonium en lisianthus
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

 
De Nuages vazen zijn verdeeld in acht kokers waa-
rin bloem- en grasarrangementen kunnen worden 
geplaatst. De golvende oppervlakken creëren een 
verrukkelijk spel van licht en schaduw en de vazen 
kunnen worden opgesteld om hele „wolkenforma-
ties“ te vormen. Nuages zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten, gemaakt van gekleurd geanodiseerd 
aluminium. Ze kunnen worden gevuld met individue-
le bloemen of kleine groepen.

Durf iets open te laten: vul niet alle buisjes – 3 van 
de 8 zijn voldoende – en laat zo uw Nuage ook als 
object goed tot zijn recht komen.

#nuage

Tip 1 - Sorteren

Als u de hele set gebruikt, kunt u uw bloe-
men in de drie verschillende vazengroottes 
schikken. Elke vaas bevat één bloemensoort.

Tip 2 - Herhalen

Vul de grote Nuage met een combinatie van 
bloemen, grassen en twijgen. De middelste 
Nuage blijft leeg. In de kleine Nuage her-
haalt u de combinatie van de grote vaas 
maar dan wat kleiner.
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Boven: herfst en winter met grassen
Onderaan links: het hele jaar door zomer met gloriosa
Onderaan rechts: lente met kersenbloesemtakken en tulpen

Boven links: lente met calla. Anemonen, eucalyptus en grassen
Boven rechts: lente met klaprozen
Onder: lente- of zomerweide in Nuages
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Boven: lente en zomer met gentiaan, clematis en anemonen
Onderaan links: calla, ranonkels, eucalyptus, takken en grassen
Onderaan rechts: lente-zomer herfstspel met groentinten en structuren

Boven links: zomer met lelies, anjers en clematis
Boven rechts: herfst en winter met kamperfoelie, venkel en zonnebloemen
Onder: lente met ranonkels en anemonen
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Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018
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Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018 
 
De Nuage vazen in keramiek hebben charmante, 
nauwelijks waarneembare verschillen die wijzen op 
hun verfijnde vakmanschap - en die van elke vaas 
een individueel stuk maken dat uniek is. De golven-
de oppervlakken creëren een charmant spel van 
licht en schaduw en de vazen kunnen worden ge-
combineerd om hele „wolkenformaties“ te vormen.

Tip:

Steek eerst een paar twijgen in de vaas. Door 
ze binnenin te kruisen geven ze steun aan de 
bloemen die u toevoegt.

Acht openingen monden in het binnenste uit tot een 
volledige ruimte. In tegenstelling tot de Nuage van 
aluminium kunnen bloemen, grassen, bladeren of 
takjes hierdoor schuin in de vaas worden geplaatst.

Met de Nuage Céramique kunt u natuurlijke creaties 
creëren die doen denken aan een wilde tuin of een 
weiland. Ongeacht of de bloemen van uw bloemist 
komen of afkomstig zijn van een weide: in de witte 
Nuage Céramique staan ze altijd in een goed licht.

#nuage
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Boven: lente met tulpen en krulhazelaar
Onderaan links: lente en zomer met ranonkels, craspedia, hypericum en nerines
Onderaan rechts: zomer met iris, trommelstokjes (craspedia) en berkentwijgen

Boven links: lente met narcissen en dwergkwee
Boven rechts: herfst en winter met kattestaarten, zonnebloemen en zomerhortensia
Onder: winter met kleine sparren met wortels, krukhazelaar met Vitra Girard Ornaments, amaryllis en de 
Eames House Bird
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Laat ons uw creatieve kant zien: upload uw bloemenarrangementen met 
#Vitra vazen. Markeer gewoon uw foto’s met @vitra #Vitra en wij plaatsen 

daarvan de mooiste.

 v
vitra.com 
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