
Eindelijk is er een kroonluchter waar je een eigen uitstraling en betekenis aan kan geven. 
Of je nu sfeervolle verlichting wilt, een verhaal wilt vertellen of een praktische tool nodig 
hebt voor een bepaald event.
Een strak vormgegeven kroon met LED’s verlicht 12 armen en 36 klemmen waar je al je 
ideeën in kwijt kunt. De invulling kan per event worden aangepast waardoor de bezoeker 
door De KrOOn in de juiste sfeer wordt gebracht.  Maak De KrOOn passend met eigen 
creaties, laat klanten meedenken over de invulling of laat de inhoud ontwikkelen door 
MOVING OBJECTS. 
De KrOOn zet elke inhoud letterlijk in het licht.

Contactgegevens
Ellen Wagenvoort (0616580464) 
Ankie Prij (0646427486)
www.movingobjects.nl

De KrOOn en de toepassingen
Het integreren van vormgeving met de behoefte om een specifieke sfeer neer te zetten, die ook nog eenvoudig kan 
worden gewisseld, is voor veel partijen interessant.  Zeker voor partijen die ruimtes gebruiken voor steeds 
wisselende en verschillende activiteiten, zoals evenementenbureaus en eigenaren van eventenlocaties.

Voorbeelden, suggesties en ideeen:
De KrOOn als versterking van de branding van een klant door een invulling die aansluit bij hun missie en visie.
De KrOOn als projectpresentatie met projectfoto’s
De KrOOn om onder te brainstormen, de klemmen worden gevuld met de ideeën die naar boven komen.
De KrOOn als productpresentatie van de daadwerkelijke producten, stofstalen of foto’s van producten
De KrOOn als sfeermaker passend bij een bepaald thema
De KrOOn als sfeermaker passend bij de gelegenheid, denk aan een huwelijk
De KrOOn om de akoestiek van een ruimte te verbeteren met een invulling van vilt of een ander akoestisch materiaal.

Technische specificaties
Verlichting: LED 
Afmetingen:   Ø 1500 mm  H= 750 mm.
Materialen: staal, aluminium en kunststof
Levertijd: 3 - 6 weken
Prijsindicatie: € 1.475,- excl. BTW 
Andere afmetingen zijn altijd bespreekbaar. 

De KrOOn en de ontwerpers
De KrOOn is een product van het label MOVING OBJECTS opgezet door Ellen Wagenvoort en Ankie Prij. 
Dit label staat voor interieurobjecten die naast hun vormgeving en functie meerwaarde creëren door een interactie 
met de ruimte en gebruikers.
Ellen is gespecialiseerd in het ontwerpen en begeleiden van interieurprojecten in openbare gebouwen, zoals 
bibliotheken en kantoren. 
Ankie is concept designer en retailspecialist. Deze verschillende achtergronden geven een breed blikveld op 
productontwikkeling.


