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“We willen de bibliotheek per seizoen en/of per thema een andere sfeer kunnen geven”, 
vroeg de directie van de bibliotheek Haagse Hout. 

“Er mist samenhang en sfeer op de jeugdafdeling”, vond de directie van de bibliotheek Purmerend.  

De KrOOn  
10% korting
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Wil je dynamiek en verrassing toevoegen aan de bibliotheek? Dan is De KrOOn wat voor jou.
Deze LED-kroonluchter verlicht 12 armen met elk 36 klemmen waardoor je op een eenvoudige 
manier kunt inspelen op actuele thema’s, feestdagen en seizoenen. 
Maak De KrOOn passend bij een afdeling en creëer een inspirerende beleving, of gebruik 
De KrOOn als expositie ruimte voor creaties ontstaan vanuit bijvoorbeeld 100 talenten. 
De vele mogelijkheden en interactie maken De KrOOn bijzonder en passend bij een levendige 
bibliotheek.

Maak voor eind oktober een afspraak om over de mogelijkheden van De KrOOn binnen jou 
bibliotheek te praten en profiteer van een korting van 10% op de aanschaf van De KrOOn.

De KrOOn en de invulling
Er zijn heel veel mogelijkheden voor het invullen van de KrOOn. Iedere bibliotheek kan daar zelf mee aan de slag gaan, 
maar voor diegene die daar geen tijd voor hebben, is er ook een mogelijkheid om de KrOOn te laten vullen. Daarvoor 
kan er een abonnement worden afgenomen. 4 keer per jaar of 2 keer per jaar wordt er dan een nieuwe invulling 
opgestuurd.

Nog wat voorbeelden, suggesties en ideeen:
De KrOOn als versterking van de branding van de bibliotheek door een invulling die aansluit bij de missie en visie.
De KrOOn gevuld met filosofische uitspraken, zodat je eronder met elkaar kan filosoferen
De KrOOn om onder te brainstormen, de klemmen worden gevuld met de ideeën die naar boven komen.
De KrOOn als expositie ruimte gevuld met kunstfotografie of kleine kunstwerken
De KrOOn als sfeermaker passend bij een bepaald thema of seizoen
De KrOOn als signing van een belevingswereld: ingevuld met objecten of 2D elementen passend bij elke wereld.
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 product-
ontwikkeling.


