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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.
met waskaarsen:
euro 185,- incl btw | glans rvs euro 241,- 
The Ore Glow® 4-armig
55,5 cmH x 33,5cmB x 10cm diep.

4-armig met LED kaarsen: euro 224,90,- incl 
btw | glans rvs met LED euro 300,- 

Een bijzonder en vernieuwend 
stijlelement zijn de kaarsenhouders; een 
open ring, u ziet de gehele kaars. 
Standaard leveren wij zelfdovende ester 
en erik kaarsen of innovatieve Uyuni LED 
kaarsen mee. Hiervoor gelden verschillen-
de prijzen.

The Ore Glow® is er in 3 hoogwaardige op-
pervlakken: gecoat gekleurd, mat getrom-
meld rvs en het chique hoogglans handge-
polijste roestvrijstaal. 
De coating kleuren zijn: sunnygold, terra/
brandbruin, rood en antraciet.
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The Ore Glow®

Deze hoge kandelaar inspireert. Een adem-
benemend mooi object in het interieur. 
De kaarsen vormen een eenheid met het 
design.  Zet deze in een etalage, een toe-
gangshal of voor een hoger raam. Ook als 
Kerstboom of Wensboom is dit een 
kandelaar van allure. 
The Ore Glow® 10-armig |139cmH x 
77cmB x 23cm diep |met waskaarsen euro 
495,- incl btw en glans rvs 615,- incl. btw. 
Met LED kaarsen: euro 612,00,- incl btw | 
glans rvs met LED euro 780,-7

Met waskaarsen euro 
95,- incl btw |glans 
133,- incl btw 
Met LED kaarsen euro 
300,- incl btw

The Ore Glow 2-armig 
35,5cmH x 19cmB x 7cm
    



       THE ORE 
           GLOW

The Ore Glow®

 6 kleuren - 3 oppervlak structuren
2 soorten  kaarsen LED of echte kaarsen
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The Ore Glow®
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ester & erik kaarsen 

Taper kaars, conisch
Kleur: pure white, kleurnummer 31
Lengte en diameter: 22 x ca. 2,3 cm*
Inhoud: 12 stuks per doos
Levering:
2-armige kandelaar incl. 2 sets van 2 
kaarsen in een papieren houder
4-armige kandelaar incl. een doos 
van 12 kaarsen
10-armige kandelaar incl. 24 e&e 
kaarsen 
Prijs: € 35,70 per doos van 12

Kaarsengloed
Ore Design is dealer van twee merken 
kaarsen. 
ester&erik met zelfdovende handgemaak-
te kaarsen. De vorm is conisch.Wij zijn 
voorraadhoudend en voeren ze standaard 
in de kleur wit. 
Daarnaast leveren we de vernieuwende, 
niet van echt te onderscheiden LED ivoor
kleur kaarsen van Uyuni. Handgemaakt 
met parafine buitenkant.   

Wij zijn voorraadhoudend in de kleur ivoor.  
In de binnenzijde gaan twee batterijen AAA. 
Voor de LED kaarsen is er een afstandsbe-
diening leverbaar. 

Standaard leveren wij een dubbele set 
kaarsen mee in de doos van de kandelaar. 
Bezoek ook onze webshop. 

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

LED kaarsen Uyuni 2, echte was 

Taper kaars, recht
Kleur: ivoor parafine
Lengte en diameter: 25 x 2,4 cm
Inhoud: 2 stuks per doosje
Prijs: € 37,75 incl. btw

Set 4 batterijen AAA Uyuni € 3,20*

 Afstandsbediening € 5,75*
Prijzen inclusief btw en verzendkos-
ten in NL. Behalve producten met* 
in losse verkoop exclusief verzend-
kosten.

www.oredesign.nl


