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Over onze collectie

Klassiekers krijgen een bijzondere industriële 

look in het strakke design van FERBYN. Wij 

hebben gekozen voor een aantal tijdloze 

iconen van meesters als De Heem, Van der Ast 

en Haeckel. De prachtige prints op alu-dibond

en de RVS elementen zijn een eyecatcher in 

het interieur. Alle onderdelen worden in 

Nederland geproduceerd. 



Inhoud

Stilleven van bloemen | De Heem 4       

Bloemen in een Wan-Li vaas | Van der Ast  5

Hummingbirds | Haeckel 6

Boeket bloemen | Anoniem 7

Furisode met vliegende kraanvogels 8



Stilleven van bloemen | De Heem | Rijksmuseum

F1111  |  95 x 126 cm  |  € 749 

F1101  |  142 x 190 cm  |  € 1.295  



Bloemen in een Wan-Li vaas | Balthasar van der Ast | Mauritshuis

F1211  |  95 x 126 cm  |  € 749  

F1201  |  142 x 190 cm  |  € 1.295



Hummingbirds | Ernst Haeckel

F1311  |  95 x 126 cm  |  € 749

F1301  |  142 x 190 cm  |  € 1.295



Boeket bloemen | Anoniem | Rijksmuseum

F1411  |  95 x 126 cm  |  € 749 

F1401  |  142 x 190 cm  |  € 1.295 



Furisode met vliegende kraanvogels | Anoniem | Rijksmuseum 

F1511  |  95 x 126 cm  |  € 749 

F1501  |  142 x 190 cm  |  € 1.295



Neem contact op voor onze resellercondities.  

Specificatie

De beelden worden geprint op 4 mm dibond panelen en onderling 

verbonden met RVS verbindingselementen. De collage hangt 

ongeveer 1,5 cm van de muur waardoor je een mooi diepte-effect 

krijgt. Aan de bovenkant wordt de collage aan de muur bevestigd 

met 2-3 boorpunten (afhankelijk van het formaat). 

Consumentenprijzen



Collectie

De FERBYN collectie bestaat uit meesterwerken uit het Rijksmuseum en 

Mauritshuis en wordt aangevuld met andere topstukken. Check hiervoor 

www.ferbyn.nl/collectie. Het is ook mogelijk met een eigen beeld een 

FERBYN collage te maken. 

Hoe werkt het?

Na bestelling van een FERBYN wordt de collage geproduceerd en binnen 

2-3 weken thuis bezorgd. Wilt u dat wij de collage monteren?  Dit is 

uiteraard mogelijk tegen een meerprijs. 

Orders en service

Om een order te plaatsen, mail naar mail@ferbyn.nl of bel +31 615878766. 

Heeft u suggesties om ons product of service te verbeteren, laat het ons 

dan weten. 

FERBYN
Oranjehof 6
4112 JR Beusichem
www.ferbyn.com

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze brochure en prijzen. 
© gepatenteerd product en concept
All rights reserved
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