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Home of Treasures

Home of Treasures
Op (naar) een duurzame toekomst voor ieder interieur
Duurzaamheid: het is zo’n woord waar we allemaal een eigen mening
over hebben én waar de hele interieurwereld mee bezig zegt te zijn.
Maar wat is echt duurzaam? Wat is echt maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Wat is echt milieuvriendelijk? Weet u daarop het antwoord?
HOT Home of Treasures is het eigen label van Campo Interieur & Advies.
Onder deze noemer brengen we een letterlijk en figuurlijk groeiend
assortiment producten voor het interieur op de markt, gemaakt van
duurzame en circulaire grondstoffen, met oog voor de natuur. En voor
design.
Geen schade voor het milieu
Met duurzaam bedoelen wij dat de grondstoffen die we gebruiken het
milieu niet schaden. Sterker nog: het zijn stuk voor stuk producten die de
natuur ons zelf schenkt – en die in ruime mate aanwezig zijn.
Het verschil maken? Nee: voorloper en voorbeeld zijn
Dat is voor ons niet de enige motivatie om met Home Of Treasures
te starten, we zijn er ook ten volle van overtuigd dat duurzaamheid,
circulariteit en oog voor de natuur de enige manieren zijn voor de
inrichting van woningen en gebouwen. Op dit moment maken we met
dit streven misschien alleen nog het verschil, het is onze ambitie om de
wereld van het interieur structureel te veranderen.
Op (naar) een duurzame toekomst!
TEAM HOT Home Of Treasures

www.homeoftreasures.nl

Pure Bark

Pure Bark
De wandkleden van HOT Home of
Treasures maken we van Barktex en
Piñatex, twee natuurlijke, circulaire
materialen. Bij de wandkleden van
Barktex Pure gebruiken we textiel
van natuurlijk boomschors met een
wolvilt onderlaag. Elk wandkleed
Pure Bark is uniek. De natuurlijke
kleur en structuur geven het kleed
karakter.
Wandkleden van Barktex zijn
verkrijgbaar in de standaardmaat
115x170 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
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Floral Bark

Floral Bark
We maken unieke wandkleden,
die voor ieder interieur geschikt
zijn. Kleden die eruit springen,
voor het juiste accent of juist een
wandkleed dat eigenlijk niet opvalt
en opgaat in het geheel: wat u ook
zoekt, met de wandkledencollectie
van HOT Home of Treasures maakt
u gegarandeerd de juist keuze.
Bij de Floral Bark wandkleden
van Barktex gebruiken we textiel
van boomschors met een wolvilt
onderlaag, het Floral patroon
wordt uitgelaserd. Wandkleden
gemaakt van Barktex zijn altijd
uniek met elk een eigen karakter.
Verkrijgbaar in standaardmaat
115x170 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
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Stone Bark

Stone Bark
We maken unieke wandkleden,
die voor ieder interieur geschikt
zijn. Kleden die eruit springen,
voor het juiste accent of juist een
wandkleed dat eigenlijk niet opvalt
en opgaat in het geheel: wat u ook
zoekt, met de wandkledencollectie
van HOT Home of Treasures maakt
u gegarandeerd de juist keuze.
Bij de Stone Bark wandkleden
van Barktex gebruiken we textiel
van boomschors met een wolvilt
onderlaag, het Stone patroon
wordt uitgelaserd. Wandkleden
gemaakt van Barktex zijn altijd
uniek met elk een eigen karakter.
Verkrijgbaar in standaardmaat
115x170 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
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Floral Pine
HOT Home Of Treasures maakt
unieke wandkleden, die voor
ieder interieur geschikt zijn.
Kleden die eruit springen,
voor het juiste accent of juist
een wandkleed dat eigenlijk niet
opvalt en opgaat in het geheel.
Bij de Floral Pine wandkleden
gebruiken we Piñatex, dit is textiel
(vegan leather) gemaakt van
restanten van de ananas teelt, het
floral patroon wordt uitgelaserd.
Indien gewenst kunnen wij het
wandkleed voorzien van een
extra akoestische onderlaag
van wolvilt of een gerecycled
synthetisch vilt.
Verkrijgbaar in standaardmaat
115x170 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
www.homeoftreasures.nl

Charcoal

Chestnut

Washed
Indigo

Canela

Sage

Marine

Pebble

Mulburry

Stone Pine

Stone Pine
HOT Home Of Treasures maakt
unieke wandkleden, die voor
ieder interieur geschikt zijn.
Kleden die eruit springen, voor
het juiste accent of juist een
wandkleed dat eigenlijk niet
opvalt en opgaat in het geheel.
Bij de Stone Pine wandkleden
gebruiken we Piñatex, dit is textiel
(vegan leather) gemaakt van
restanten van de ananas teelt, het
Stone patroon wordt uitgelaserd.
Indien gewenst kunnen wij het
wandkleed voorzien van een extra
akoestische onderlaag van wolvilt
of een gerecycled synthetisch vilt.
Verkrijgbaar in standaardmaat
115x170 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
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Bark Wall

Bark Wall
Een modulair wandsysteem
met een mvo-gevoel, dat is
onze Modular Wall. We
combineren Barktex en Piñatex
met een layer van 8 millimeter
dun kokos. Daardoor ontstaat
een flexibel wandsysteem
met uitstekende akoestische
eigenschappen. De Bark Wall
wandtegel heeft een toplaag van
bomschorstextiel. Elke wandtegel
is uniek, de oneffenheden en
kleurschakeringen in de stof
geven de wand haar bijzondere
uitstraling.
Verkrijgbaar in 3 standaardmaten: 53x53 cm, 53x106 cm
en 106x106 cm. Custom-maat en
-design op aanvraag mogelijk.
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Bark Acoustic

Bark Acoustic
Als basis bij de HOT-akoestische
panelen gebruiken wij twee
organische materialen: Organoids
en Barktex op wolvilt. Elk paneel
Bark Acoustic is voorzien van
een houten lijst. Reparaties en
oneffenheden in het natuurlijk
boomschors textiel, geven deze
panelen haar unieke karakter. Om
de gevraagde akoestische demping
te krijgen, verwerken we EverUse
in de panelen. Dit is een 100%
circulaire, flexibele isolatiemat. De
mat wordt gemaakt van celluloseafvalstromen uit papier en karton.
Verkrijgbaar in 4 standaardmaten
60x60 cm, 60x120 cm, 120x120
cm en 120x180 cm. Custom-size
en -design op aanvraag mogelijk.
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Orga Acoustic

Orga Acoustic
Als basis bij de HOT-akoestische
panelen gebruiken wij twee
organische materialen: Organoids
en Barktex op wolvilt. Elk paneel
Orga Acoustic is voorzien van
een houten lijst en krijgen door het
gebruik van Oostenrijks weidegras al
dan niet voorzien van korenbloemen,
margrieten of rozenblaadjes een
uniek karakter. Om de gevraagde
akoestische demping te krijgen,
verwerken we EverUse in de
panelen. Dit is een 100% circulaire,
flexibele isolatiemat. De mat wordt
gemaakt van cellulose-afvalstromen
uit papier en karton.
Verkrijgbaar in 4 standaardmaten
60x60 cm, 60x120 cm, 120x120
cm en 120x180 cm. Custom-size en
-design op aanvraag mogelijk.
www.homeoftreasures.nl
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Bark Light

Bark Light
Verlichting en vergroening ineen:
dat zijn de lampen van HOT Home
of Treasures. Hét antwoord op de
zoektocht van interieurprofessionals
naar hanglampen voor boven tafels
die niet alleen mooi zijn, maar
ook duurzaam. Gecombineerd
met een ledlamp is dit letterlijk en
figuurlijk het lichtend voorbeeld in
zowel zakelijke (hotels, restaurants,
kantoren) interieurs als thuis. De
Bark Light lampen zijn gemaakt van
Barktex, textiel van boomschors.
Verkrijgbaar in 5 standaardmaten:
ø 15 cm, 15 en 23 cm hoog
ø 60 - 80 cm, 30 cm hoog
ø 100 - 120 cm, 45 hoog
Custom-size en -design op
aanvraag mogelijk.
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Orga Light
Verlichting en vergroening ineen:
dat zijn de lampen van HOT Home
of Treasures. Hét antwoord op de
zoektocht van interieurprofessionals
naar hanglampen voor boven tafels
die niet alleen mooi zijn, maar
ook duurzaam. Gecombineerd
met een ledlamp is dit letterlijk en
figuurlijk het lichtend voorbeeld in
zowel zakelijke (hotels, restaurants,
kantoren) interieurs als thuis. De
Orga Light lampen zijn gemaakt
van weidegrassen uit Oostenrijk op
vlas met elk haar eigen karakter.
Verkrijgbaar in 5 standaardmaten:
ø 15 cm, 15 of 23 cm hoog
ø 60 - 80 cm, 30 cm hoog
ø 100 - 120 cm, 45 hoog
Custom-size en -design op
aanvraag mogelijk.
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Organoids
Met Organoids breng je het buitenleven echt binnen: het is namelijk
gemaakt van onbehandelde, natuurlijk grondstoffen zoals planten, gras
en hooi. Tijdens het productieproces behouden al deze grondstoffen
hun oorspronkelijke uiterlijk, gevoel en geur. Denk bijvoorbeeld aan het
natuurlijke oppervlak van lavendel en rozenblaadjes.
Organoids is daarmee dé nieuwe grondstof in het interieur voor
liefhebbers van het buitenleven, van de natuur. En de natuur, dat is per
slot van rekening de omgeving waar wij als mensen ons het prettigst
voelen!
Organoids heeft als basis: alpenhooi, korenbloemblaadjes, rozenblaadjes,
madeliefjes en bonte bloemblaadjes. Het is bekroond met verschillende
(groene) interieurprijzen.
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Barktex

Barktex
Barktex is boomschorsvlies. Tegenwoordig wordt het weer steeds vaker
gebruikt, toch is het geen noviteit. Boomschorsvlies werd tot het einde
van de 19e eeuw namelijk heel vaak gebruikt. Sterker nog: we kunnen
het beschouwen als het oudste textiel in de menselijke geschiedenis.
Zo werd het gebruikt voor de luxueuze kleding van de vorsten van de op
een na oudste dynastie op aarde, het bijna duizendjarige Buganda.
Het boomschorsvlies van Barktex komt uit Oeganda. Het wordt geoogst
van de mutuba-boom (een Oost-Afrikaanse vijgenboom). Omdat de
bast van de boom constant vernieuwt, hoeft de boom niet omgehakt te
worden. Hergebruik in optima forma. Bovendien worden de textiel- en
composietmaterialen die uit de mutuba-bast gewonnen met een miniem
CO2-verbruik.
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Piñatex

Piñatex
De techniek achter het textiel van Piñatex is wél nieuw en komt uit de
Filippijnen. Daar worden de bladeren van de ananasteelt – normaal
gesproken afval – verzameld. De vezels haalt men uit de bladeren en
daar maken ze bij Piñatex in Spanje een non-woven textiel van.
Piñatex kan prima fungeren als alternatief voor leer- en petroleumhoudende synthetische stoffen. Het is veelzijdig in gebruik, licht in
gewicht en een duurzame oplossing.
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