NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - 21 juni 2018
Hierbij weer een update:
Wie het kleine niet eert, …
Naast meubels is het ook bijzonder leuk om kleine accessoires te maken. Deze week afgerond een
bloemenhuisje voor een diamanten bruidspaar, en 2 serveerplanken in de vorm van puzzelstukken;
mooi cadeau voor bijvoorbeeld een stel dat gaat samenwonen of trouwen. Beide producten zijn te
koop/te bestellen in de webshop; https://www.dr-am.nl/shop-accessoires/

Nieuw in de serie stoelen
Al eerder stoelen voor binnen gemaakt, nu stoelen voor buiten. 2 tuinstoelen van Douglas om
heerlijk in te zitten en te genieten van het zomerse weer; mooi op tijd klaar. Meer info over deze
stoelen in mijn portfolio; https://www.dr-am.nl/project/2993/.

Product in de schijnwerper! (2)
Door iemand werd ik gewezen op deze bijzondere kast met 4 gestapelde lades; ik was meteen
verkocht en heb een eigen variant gemaakt op ambachtelijke wijze. Dit is toch een aanwinst voor
ieder huis?! Je kunt hem plaatsen in de woon- of slaapkamer, keuken of hal en de ruime lades vullen
met veel spullen. Gemaakt van eiken, met 2 frontjes van eiken, 1 van kersen- en 1 van tulpenhout,
afgewerkt met hardwax olie. Handgreepjes zijn nog niet gemonteerd op de lades, omdat die vaak
moeten aansluiten bij een bestaand interieur. De keuze hiervoor laat ik over aan de koper.

Geïnteresseerd? Deze ladekast is te koop in de webshop; https://www.dr-am.nl/product/ladekastmet-4-lades/, waar uiteraard nog veel meer producten te koop zijn (https://www.dr-am.nl/shop-2/ )

Social media
dR-am is niet alleen te liken en te volgen op facebook
https://www.facebook.com/DR-am-174365606549114/ , maar sinds kort ook op Instagram,
https://www.instagram.com/deruiter_ambachtelijkemeubels/
Tot snel in mijn webshop?
Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

www.dr-am.nl

U ontvangst deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een ambachtelijk gemaakt product bij mij heeft besteld, van iemand cadeau heeft
gekregen, of – geheel vrijblijvend – kenbaar heeft gemaakt belangstelling te hebben voor (één van) mijn producten.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur een mail naar dramnl@dr-am.nl.

