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Uitnodiging NetworkExpo

'Photography meets Design'

We nodigen u graag uit op een networkevent gekoppeld aan de opening van een expo
en dit op een unieke locatie.

ChromaLuxe, het vooraanstaande merk van interieurdecoratie op aluminium panelen,
sloeg de handen in elkaar met het f-8 fotografisch kunstcoöperatief. Alle fotografen van
het coöperatief stelden unieke kunstwerken, in diverse stijlen, ter beschikking om de
ruimtes van het Antwerp Experience Home op natuurlijke wijze aan te kleden.  

We tonen graag hoe fotografie kan aanleunen bij design, hoe ChromaLuxe met haar
duurzaamheid en perfecte kleurweergave hiervoor het ideale medium is en hoe dit alles
zijn plaats kan vinden in de hedendaagse interieurs.

Komt u graag meegenieten bij een drankje en staat u open voor interessante
ontmoetingen binnen de (interieur)design- en fotografenwereld? Wij kijken alvast uit naar
uw komst.   

Wanneer: Donderdag 17 september - 19u30 tot 22u
Waar: Antwerp Experience Home - Sint-Katelijnevest 53 - 2000  Antwerpen
Parkeren: Dichtstbij is Parking Meir Eiermarkt 33/35 - 2000 Antwerpen

Wij vragen u graag uw komst te melden via onderstaande knop.

Schrijf je in!

http://universalwoods.fb.ma.addemar.com/c129/e15597/h2bf9f/l6547/index.html
http://universalwoods.fb.ma.addemar.com/c129/e15597/h2bf9f/l6548/index.html


Over ChromaLuxe

ChromaLuxe bevestigt vandaag
wereldwijd zijn positie van
meest innovatieve print medium
met ultieme kleurweergave én
helderheid. Door middel van de
sublimatietechniek worden de
beelden in het speciaal gecoate
aluminium aangebracht om zo
de meest duurzame print te
creëren.

Bezoek de website

Over f-8

f-8 bestaat uit een groep
fotografen, verenigd in een
fotografisch kunstcoöperatief,
die via gezamenlijk opgezette
tentoonstellingen fotografie als
kunstvorm zichtbaarder wil
maken, dichter bij het publiek
wil brengen.

bezoek de website

Over het AEH

Het Antwerp Experience Home
is een belevings- en
inspiratieplatform pur sang. Een
volledig ingerichte woning van
meer dan 400m2 werd door 19
fabrikanten van
premiummerken voorzien van
domotica over AV integratie tot
interieurdesign en lifestyle
producten.

Bezoek de website

Voor contact en informatie:

Universal Woods EMEA

Molenberglei 40

2627 Schelle

+32 (0)3 870 54 00

marketing.emea@chromaluxe.com
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