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Flinders eerste aanbieder van Green Furniture Sweden in Nederland 

 

Designwinkel Flinders vergroot maandelijks haar assortiment. De focus ligt hierbij op 

Nederlands, Italiaans en Scandinavisch design. Sinds oktober is Flinders de eerste 

aanbieder in Nederland van designlabel Green Furniture Sweden. 

 

Met trots presenteert Flinders de producten van Green Furniture Sweden aan het Nederlandse 

publiek. Het designlabel is in 2005 opgericht door Johan Berhin, een Nederlandse ontwerper. 

Oprichter Berhin: ‘Wij zijn met recht een groen merk en proberen in alles wat wij doen rekening 

te houden met het milieu; in de oorsprong en het gebruik van de materialen tot en met het 

recyclen van de producten. En we planten een boom elke keer dat we iets verkocht hebben.’ 

 

Green Furniture Sweden maakt eenvoudige en pure producten die jaren meegaan. 

Geert-Jan Smits van Flinders: ‘Wij zijn gecharmeerd van de meubels die stuk voor stuk kans 

maken klassieker te worden. Meubels met een gedachte, gemaakt van prachtige, duurzame 

materialen en ontwerpen waar bijzonder goed over is nagedacht.’ 

 

‘Een potentiële klassieker is de Blockshelf. Deze hangkast is gemaakt van afvalhout uit een 

Zweedse houtbewerkingsfabriek. De koper kan naar eigen inzicht de kastonderdelen aan elkaar 

rijgen en zo zijn eigen, unieke ontwerp maken. De kast hang je aan het plafond of aan de muur 

en kan prima fungeren als ruimteafscheider. Een typisch product binnen de categorie ‘afval 

design.’ 

 

Over Flinders 

Flinders is een winkel waar consumenten en bedrijven eenvoudig designproducten kunnen 

vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doet 

zij online met een webshop en een eigen online magazine, en offline met het Flinders Café. 

Flinders Café is een nieuw concept dat wordt geëxploiteerd samen met de Coffee Company. 
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Voor een interview met Flinders of aanvullende informatie en high-res beelden van Green 

Furniture Sweden kunt u contact opnemen met: 

 

Geert-Jan Smits, telefoon +31 (0)20 3030 630 of e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

 

 

  



Producten van Green Furniture Sweden 
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