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Flinders bereikt mijlpaal van vijftig design merken 

 

Designwinkel Flinders breidt haar assortiment in snel tempo uit. Deze maand is het 

vijftigste design label aan de collectie toegevoegd. Hiermee kan Flinders haar 

groeiambitie waarmaken. Dat doet zij via haar webwinkel, het eigen online magazine en 

de twee Flinders cafés. Maar ook door het continu vergroten van haar assortiment. In de 

afgelopen maanden zijn een tiental unieke design merken toegevoegd. 

 

“Het is onze ambitie om marktleider te worden in de verkoop van design meubelen, moderne 

verlichting en exclusieve woonaccessoires”, aldus Geert-Jan Smits, oprichter van Flinders. “En 

daarvoor willen we een compleet assortiment design aanbieden. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling alles van een merk te verkopen. Elk product moet uniek zijn, iets toevoegen aan de 

collectie en bovenal betaalbaar zijn.” De afgelopen maand zijn diverse merken aan het 

assortiment toegevoegd, zoals Arco, Schaffner, Grythyttan, Bloom! Holland en Studio Ditte. 

Hierdoor is een mijlpaal van vijftig design merken bereikt. 

 

De komende maanden zal het aanbod van Flinders verder uitbreiden. Hierbij ligt de focus op 

tuinmeubels en verlichting. Daarnaast zal Flinders in het bijzonder zoeken naar merken die 

gebruikmaken van natuurlijke materialen als hout en metaal. 

 

Over Flinders 

Flinders is een winkel waar consumenten en bedrijven eenvoudig designproducten kunnen 

vinden en kopen. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen toegankelijk te maken. 

Dit doet zij online met een webshop en een eigen design magazine, en offline met de Flinders 

cafés. Flinders café is een nieuw concept waar design en horeca samenkomen. 

 

- Einde bericht -  

  



Design labels van Flinders 

Regio Design label 

Italië  

 

Alessi, Artemide, Diamantini & Domeniconi, Diesel, Driade, Flos, 

Foscarini, Kartell, Magis, Luceplan, Sintesi 

Scandinavië  andTradition, Eva Solo, Ferm Living, Green Furniture Sweden, 

Grythyttan, Hay, Lightyears, Menu, Muuto, Normann Copenhagen, 

Novoform, Retap 

Nederland 

 

Arco, Bloom! Holland, BuitenSpeel, Erik Buijs, Flinders, Gelderland, 

Gewoon, Goods, Karlsson, KEK Amsterdam, Kidsonroof, Leitmotiv, 

Maandag Meubels, MiC Style, Moooi, NgispeN, Papamaria, Perlei, Pols 

Potten, Royal VKB, Studio Ditte 

Overig 

 

Authentics, Interstuhl, Extremis, Ondarreta, Plumen, Schaffner, 

Simplehuman, xO 
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Voor een interview met de initiatiefnemer of meer informatie over Flinders kunt u contact 

opnemen met: 

 

Geert-Jan Smits, telefoon +31 (0)20 30 30 630 of e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

 


