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The Ore Glow®

The Ore Glow® kandelaren serie bestaat 
uit drie formaten, 2-, 4- en 10-armige kan-
delaren. 
Ronde vormen vermengd met een indus-
triele look, elegant en robuust gaan naad-
loos samen. 
Ook als maatwerk leverbaar.

The Ore Glow® 4-armig in Sunnygold,
55,5 cmH x 33,5cmB x 10cm diep.

Een bijzonder en vernieuwend 
stijlelement zijn de kaarsenhouders; een 
open ring, u ziet de gehele kaars. 
Standaard leveren wij zelfdovende kaarsen 
mee. Daarnaast leveren we innovatieve LED 
kaarsen van Uyuni.

The Ore Glow® is er in 3 hoogwaardige op-
pervlakken: gecoat gekleurd, mat getrom-
meld rvs en het chique hoogglans gepolijs-
te rvs. De kleuren zijn: sunnygold, terra of 
brandbruin, rood en antraciet metallic.
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The Ore Glow®

Deze grote kandelaar inspireert. Een adem-
benemend mooi object in het interieur. De 
conische kaarsen van ester en erik vormen 
een eenheid met het design. 
Zet deze in een etalage, een toegangshal 
of voor een hoger raam. Ook als Kerst-
kaarsenboom of als  Wensboom is dit een 
kaarsenstandaard van allure. 

The Ore Glow® 10-armig in Sunnygold
Afmeting: 139cmH x 77cmB x 23cm diep

      The Ore Glow®  
                                  2-armige kandelaar,
       35,5cmH x 19cmB x 7cm
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Kaarsengloed
Ore Design is dealer van twee merken 
kaarsen.ester&erik met handgemaakte 
parafine kaarsen. De vorm is conisch.
Wij zijn voorraadhoudend en voeren ze 
standaard in de kleur wit. 
Daarnaast leveren we de vernieuwen-
de, niet van echt te onderscheiden LED 
kaarsen van Uyuni. Handgemaakt met 
parafine buitenkant.   

Wij zijn voorraadhoudend op de kleur 
ivoor. 
In de binnenzijde gaan twee batterijen 
AAA. Voor de LED kaarsen is er ook 
een  afstandsbediening leverbaar. 

Standaard leveren wij een dubbele set 
witte kaarsen van ester&erik mee in 
de doos van de kandelaar. 

Wij zijn makers en maken uw bestelling 
graag naar wens en tevredenheid.
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