
Art director Carina Riezebos biedt met haar nieuwe collectie 
voor dit nieuwe designmerk een compleet andere kijk op 
functionele producten. In haar inventieve en vakkundige 
handen worden chique, exclusieve en mooi vormgegeven 
designhaken prachtige kunstwerkjes op zich. Met de 
uitgesproken collecties verovert ze de designliefhebber 
die de waarde van ambachtelijk en duurzaam gemaakte, 
kwalitatief hoogwaardige luxe producten herkent en erkent.  

House of Hermeta Holland start haar bestaan met twee 
collecties. De ‘Crude’-collectie bestaat uit prachtige 
sculpturaal  gemodelleerde haken. De transparante, roze 
of rookgrijze glazen rug en knop in combinatie met daarin 
gegoten geanodiseerd aluminium, zorgen voor een 
sprankelende lichtwerking. De ‘Gala’-collectie bevat sierlijke, 
door Dali’s druipende vormen geïnspireerde aluminium 
‘juwelen’ in de glanzende ton sur ton-kleuren: groen-blauw 
en champagne-goud. 

Na Crude en Gala voegt House of Hermeta Holland een 
derde designproduct toe aan de unieke collectie: Tulipa.
De oerhollandse tulp combineert een sierlijke steel en 
verfijnd blad van geanodiseerd aluminium met een bloem
van glas in de toepasselijke zelf ontwikkelde warme kleur 
‘New Amsterdam’. De bijzondere kleurennuances van de 
bloem sprankelen in het licht.

Hierbij weet Carina Riezebos met een ongekende 
ambachtelijke touch iets unieks en subtiels toe te voegen 
aan het industriële productieproces van de haken. Elk 
product, gemaakt van hoogwaardig materiaal, wordt 
met de grootste aandacht en liefde handmatig in een 
kleurenbad gedompeld. De persoonlijke inbreng geeft 
extra waarde aan het product; geen enkel haakje is 
hetzelfde, elk object heeft een eigen verhaal, een andere 
kleurennuance en een unieke afwerking. Daarmee 
onderscheidt House of Hermeta zich. 

House of Hermeta wordt in Nederland geproduceerd bij 
Hermeta, het toonaangevende aluminiumverwerkende  
familiebedrijf uit Asperen, dat zich sinds het begin van 
de vorige eeuw richt op karakteristieke en kwalitatief 
hoogstaande aluminium artikelen. De bijna archetypische 
haakjes van geanodiseerd aluminium die Hermeta sinds 
jaar en dag produceert, zijn in nagenoeg elk huis te 
vinden. Met House of Hermeta Holland voegt het een 
nieuw designmerk toe voor een exclusief marktsegment.

House of Hermeta gaat met haar exclusieve
collecties zowel de binnenlandse als de internationale
markt veroveren, en richt zich niet alleen op de
designliefhebber, maar ook op architecten, stylisten,
kunstenaars en interieurarchitecten.
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Haakjes zijn soms net als radiatoren en stopcontacten: onopvallend van vorm en kleur, simpel wit of van geanodi-
seerd aluminium en vooral functioneel. Het in metaalwaren gespecialiseerde Nederlandse familiebedrijf Hermeta, 
dat we kennen van de bijna archetypische aluminium haakjes, heeft een innovatief bedrijf toegevoegd aan haar 
gelederen: House of Hermeta Holland. 

HOUSE OF HERMETA:
DE NIEUWE COLLECTIES VAN CARINA RIEZEBOS
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Voor meer vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met House of Hermeta: info@houseofhermeta.nl.
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Tulipa is een waardige toevoeging aan de collectie 
van het designmerk House of Hermeta Holland en 
past als gegoten bij het toonaangevende Nederlandse 
familiebedrijf Hermeta. Tulipa is rechtstreeks 
voortgekomen uit een besluit van de Nederlandse 
Spoorwegen: Hermeta, dat ooit de archetypische 
tulphaak ontwierp waar treinreizigers sinds jaar en dag 
hun jassen aan ophangen, gaat deze haak uit de trein 
vervangen door een ander haakje.

SIERLIJKE TULP
En zo was de tulp plots verdwenen. Dat inspireerde 
Hermeta om binnen het nieuwe designmerk House 
of Hermeta de bloem nieuw leven in te blazen. 
Samen met art director Carina Riezebos is een echte 
tulp als uitgangspunt genomen voor het ontwerp 
van de verfijnde tulphaak. Tulipa combineert een 
sierlijke steel en blad van geanodiseerd aluminium 
in de zelfontwikkelde warme kleur New Amsterdam 
met een bloem van glas. De bijzondere en warme 
kleurennuances van de bloem sprankelen in het licht. 
De blinde bevestiging maakt het luxe en decoratieve 
gebruiksobject compleet.

Zo voegt de vakkundige Riezebos samen met Hermeta’s 
meestergieters een ambachtelijk gemaakt uniek ‘juweel’ 
toe aan de collectie van House of Hermeta: naast de 
sculpturale Crude, die een roze of rookgrijze glazen 
rug combineert met gegoten geanodiseerd aluminium, 
en de op Dali’s druipende vormen geïnspireerde haak 
Gala, is er nu de elegante Tulipa die in vele subtiele 
kleurencombinaties uitgevoerd gaat worden.

House of Hermeta Holland zal de exclusieve en chique 
Tulipa voor het eerst lanceren tijdens de Salone del 
Mobile in Milaan (12-17 april), dat dit jaar toepasselijk 
in het teken staat van bloemen. Tulipa, het handmatig 
geproduceerde functionele en zeer Hollandse 
designobject, zal daar zonder twijfel designliefhebbers, 
ontwerpers, curatoren, pers, stylisten, kunstenaars en 
verzamelaars verleiden.

Noot voor de redactie:  voor beeldmateriaal en informatie, neem contact op met House of Hermeta Holland: info@houseofhermeta.nl.
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HOUSE OF HERMETA HOLLLAND
INTRODUCEERT NIEUW DESIGN:

TULIPA UIT AMSTERDAM
Hermeta presenteert met trots het derde exclusieve 
en prachtig vormgegeven product binnen de gestaag 
groeiende collectie van het nieuwe designmerk House 
of Hermeta Holland: Tulipa. Een op dit Hollandse ar-
chetype in de natuur geïnspireerde esthetisch vormge-
geven designhaak. Het kunstwerkje van aluminium in 
combinatie met verfijnd glas is bijna te mooi om je jas 
aan op te hangen. 



De Gala-collectie is geïnspireerd door Salvador 
Dali’s druipende en smeltende vormen. De sierlijk 
gevormde aluminium ‘juwelen’ zijn gemaakt van 
hoogwaardig materiaal en worden handmatig, met 
liefde en aandacht gedompeld in een kleurenbad 
volgens de door Hermeta zelf ontwikkelde geheime 

recepturen. De magische mengingen van kostbare 
pigmenten levert exclusieve glanzende ton sur 
ton-kleuren op: groen-blauw en champagne-goud. 
Geen haak is hetzelfde, elk designproduct heeft een 
eigen verhaal, een andere kleurennuance en een 
unieke afwerking. 

SPRANKELEND EXCLUSIEF EN INNOVATIEF
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DE GALA COLLECTION
VAN CARINA RIEZEBOS

Noot voor de redactie:  voor beeldmateriaal en informatie, neem contact op met House of Hermeta Holland: info@houseofhermeta.nl.
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DE CRUDE COLLECTIE 
VAN CARINA RIEZEBOS

Het is bijna zonde om er iets aan op te hangen, zo 
mooi zijn de sculpturaal gemodelleerde haken en 
knoppen. Stoerheid en elegantie ontmoeten elkaar 
in deze verhalende kunstwerkjes aan de muur. De 
Crude-collectie bestaat uit een glanzende transparante 
handgeblazen glazen rozet gecombineerd met een 

meer ruwe knop van gegoten, geanodiseerd aluminium. 
Het gewaagde knalroze of subtiele rookgrijze glas lijkt 
op een transparante juwelendoos vol glinsterende 
aluminium juweeltjes. De sterke vormentaal en een 
sprankelende lichtwerking geven extra cachet aan het 
gelaagde gebruiksobject.

Noot voor de redactie:  voor beeldmateriaal en informatie, neem contact op met House of Hermeta Holland: info@houseofhermeta.nl.
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