BLÅ-TIT A1
Birdhouse with paper roll
Speciﬁcations /Pricelist
Niet voor buiten, maar voor binnen;
een vogelhuisje met een rol papier,
om op te schrijven of te tekenen, op tafel of tegen de muur,
om ideeën, vergeet-me-nietjes, gedachten en plannen
een plekje te geven.
Decoratief en functioneel.
Een vogelhuisje, om de mooie natuur, het vogeltje als het
ware mee naar binnen te halen.
Een tafel-kleed dan wel een schrijf-muur om gedachten, ideeën,
vergeet-me-nietjes, plannen......op te schijven, te tekenen
en te delen met anderen die daar weer op kunnen reageren.
Voor thuis of op kantoor of op school,
in de keuken, in de kamer, in de klas of
in de werkomgeving, het maakt niet uit.
Het visualiseren van ideeën en gedachten is leuk en fijn,
zeker als het rollen mag, het ontlaadt de hersenen, maakt helder
wat we denken, horen en zeggen zodat we het beter onthouden
en verdere gedachten ontwikkelen.
Laat brainstorms, mind-maps, fantasieën, verhalen,
maar uit het vogelhuisje-broedplaatsje- rollen.
Twee modellen:
BLÅ-TIT A1 voor een A1 (610 mm) formaat papierrol
BLÅ-TIT A2 voor een A2 (500 mm) formaat papierrol
designers: Kitty de Groot & Menno Mastenbroek
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BLÅ-TIT
Birdhouse with paper roll
Birdhouse with a roll of paper,
to write or to draw on.
Biophilic and circulaire in design and in material choice
to maximise well being of human and planet.
For at home, in the office or at school
in the kitchen, in the meetingroom, in the classroom or,
it does not matter where,
where ever the birdhouse stays or hangs
it creates symphathy and creativity.
Rolling out the paper allows you to create
a writing-table-cloth or a writing-wall.
Yes finally you are allowed to write or draw
on the table or on the wall.
Making plans or doing brainstorms together
on a paper roll.
A breading-nest for ideas,
for visual community communication,
for a better understanding
and more fun.
Two models:
BLÅ-TIT A1 for an A1 (610 mm) paper roll
BLÅ-TIT A2 for an A2 (500 mm) paper roll
Designers: Kitty de Groot & Menno Mastenbroek
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BLÅ-TIT A1
Birdhouse
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BLÅ-TIT A1
Birdhouse
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Roll max 61 cm;
e.g. A1 plotter paper 90 gr.

Frame
Powder coated
steel
Article no.

Colour

HxLxW

BT_2018041__9005
BT_20180A1_6011

Black
Green

210x190x640
210x190x640
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BLÅ-TIT A2
Birdhouse with roof

Roll max 50 cm;
e.g. A2 plotter paper 90 gr.
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BLÅ-TIT A2
Birdhouse with roof

Frame
Powder coated
staal
Article no.

Colour

HxBxD

BT_20180A2__9005
BT_20180A2_6011

Black
GrEen

210x190x540 (A2)
210x190x540 (A2)
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BLÅ-TIT A1 & A2
Birdhouses

CO2
ISO14001

100% NL
Production

Easy to exchange/
separate

MaterialQ+
99,99% C2C

min. m3

Caring about planet & quality
PRICE BLÅ-TIT A1

Recommended Consumer Price

149 € excl Tax
A1 paper roll 90 gr paper
50m x 61 cm
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Recommended
Consumer Price

PRICE BLÅ-TIT A2

159 € excl Tax
A2 paper roll 80 gr paper
30m x 49,5 cm
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