INDOOR & OUTDOOR FURNITURE - DECORATION

2022 - 2023 COLLECTION - PRESS RELEASE

GOMMAIRE breidt verder aan een duurzaam en organisch verhaal
met sterke designs en een gloednieuwe brand identity
Antwerpen 7 september 2022 - de succesformule van GOMMAIRE Organic Living wordt
doorgetrokken in de filosofie van het merk: oog voor detail, comfort en duurzaamheid.
GOMMAIRE weet dit najaar te verrassen met doordachte designs, solide fundamenten
en unieke materiaalkeuzes. Zo vervolledigen nieuwe, functionele stukken en zachtere
kleuren de reeds bestaande indoor en outdoor collecties. Collectiestukken die elk
interieur een leven lang verrijken.

GOMMAIRE - Organic Living pakt uit met nieuwe collectiestukken
Om gehoor te geven aan de stijgende vraag
vanuit business to business - in het bijzonder
hospitality - breidde GOMMAIRE haar
bestaande collecties uit met bar sets, bistro
sets en coffee tables.
Zo werd de Sally collectie uitgebreid met
Barchair Sally, een hogere variant met
hetzelfde comfort dankzij de bijhorende
kussens voor zowel zitvlak als rugleuning.
Nieuwkomer Armchair Mieke - een combinatie
van natuurlijk teak en PE Wicker Weed - heeft
een onberispelijk design en is bovendien
stapelbaar, een pluspunt bij het opbergen.
Ook de indoor collectie telt een aantal interessante aanvullingen, waaronder Club
Julian, Sofa Julian en Club Nathan in combinatie met Pouffe Nathan. Gestoffeerde
clubjes met een compact design die elke binnenruimte voorzien van extra cachet.
Een van de nieuwste toevoegingen aan de outdoor collectie is Lounge Mario (1-seater
en 2-seater), uitgevoerd in de gegeerde combinatie van teak en rope. Sunlounger
Mieke en Chair Marie completeren GOMMAIRE outdoor met hun verfijnde wickerafwerking in de kleur Sand, een zachtere tint van het gekende PE Wicker Weed.
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PORTUGAL - Decoration breidt uit:
een zorgvuldige productie dichter bij huis
Voor de productie van keramiek trok
GOMMAIRE dit jaar naar Portugal. Geen
onlogische keuze gezien de eeuwenoude
traditie die het land kenmerkt. De
collectie keramiek en terracotta werd
flink uitgebreid met handgedraaid
servies Tilda, Melda en Ali. Elk item
wordt zorgvuldig met de hand gedraaid
volgens de regels van de kunst. Het
straalt uit wat GOMMAIRE zo uniek
maakt: vakmanschap, authenticiteit en
karakter - een boeiende aanvulling in elke
hedendaagse setting.

Een vernieuwde brand identity voor GOMMAIRE: lichte, organische vormen,
zachte kleuren en fijne materialen treden op de voorgrond
Voor 2022-2023 werd er uitvoerig gewerkt aan de vernieuwde brand identity. Dat
komt niet alleen tot uiting in de collectie maar ook in de branding van het merk.
Waar voorheen hoofdzakelijk
robuustere materialen en
donkerdere kleuren op de
voorgrond traden, werd er nu
gekozen om de bestaande
collectie te vervolledigen
met
meer
organische
vormen, zachte kleuren en
aardetinten.
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OVER GOMMAIRE
Het Belgische interieurmerk GOMMAIRE werd opgericht in januari 2015, een
samensmelting van een sterke visie en de jarenlange ervaring van de oprichters.
GOMMAIRE brengt tijdloze interieur items, zowel voor indoor, outdoor als decoratie. Het
Organic living-aspect van GOMMAIRE vervult een onmisbare rol in de gehele collectie
en komt tot leven in de ontwerpen, de materiaalkeuzes en in het productieproces. Elk
item wordt zorgvuldig ontworpen door onze designers.
Ontdek de nieuwe collectiestukken op gommaire.com.
Ontdek de virtuele showroom op gommaire.com/showroom.
Hoge resolutie beeldmateriaal: gommaire.com/press
PERSCONTACT
DONKEYCOMM I astrid@donkeycomm.be I +32 3 500 09 17

Schijnpoortweg 121 I B-2170 Merksem I +32 3 288 19 40 I info@gommaire.com I www.gommaire.com

