
Persbericht     

13 februari 2013 

 

Flinders nu ook de trotse dealer van Vitra  

 

Sinds februari 2013 is Flinders de officiële dealer van Vitra geworden. Daarmee biedt 

de woonwinkel een compleet scala aan design meubels, verlichting en accessoires. 

Vooral op het gebied van verlichting, klokken en kunstobjecten is het assortiment van 

Flinders nu enorm uitgebreid. 

 

Vitra is een uniek design label dat is opgericht in 1950. Het bedrijf heeft top ontwerpers aan 

zich weten te binden als Charles en Ray Eames, Jean Prouvé, Jasper Morrison en Hella 

Jongerius. Vitra heeft vele design klassiekers op zijn naam staan; zoals de Lounge Chair, de 

Panton Chair, de Akari lampen en de Vitra accessoires. “Het is een eer dat Flinders is 

uitgekozen tot officiële Vitra dealer. Het is de kroon op ons harde werken,” aldus Geert-Jan 

Smits, directeur van Flinders, 

 
Flinders zal zich met name richten op de Vitra Accessoire lijn. Het meest bekend zijn de 

Akari lampen van Isamu Noguchi, de Vitra klokken van George Nelson en de Wooden Dolls 

van Alexander Girard. Relatief nieuw zijn de Corniches legplanken van Ronan & Erwan 

Bouroullec. De totale accessoire collectie is te vinden op Flinders.nl. De top stukken zijn 

tevens te bekijken in Flinders Winkel aan de Mr Treublaan 18 te Amsterdam. 

 

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 twee Flinders 

Cafés in Amsterdam. Flinders Café is een nieuw concept in de designbranche. Flinders is 

tweemaal op rij door Sanoma verkozen tot de Beste Woonwebshop van Nederland. 
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Voor een interview met Geert-Jan Smits of meer informatie over Flinders kunt u contact 

opnemen met: 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, telefoon 020 3030 630 of e-mail 

geertjan.smits@flinders.nl 

 

Vind dit persbericht op PressDoc: http://pressdoc.com/p/000u40 
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