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Sierbordjes en tegeltjes

Hai!
Ik denk dat wij wat gemeen hebben! Jij houdt toch ook zo van de natuur?
Mijn werk is een ode aan de natuur en ik ontwerp producten voor iedereen
die er ook zo door geraakt wordt; een roodborstje in de tuin, een egeltje op
het gazon of een specht in het bos. Dat soort fijne momentjes probeer ik te
vangen voor andere natuurliefhebbers.
Ik doe mijn best om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. In het dagelijks
runnen van mijn bedrijf vinden we het belangrijk dat we nadenken over de
materialen die we gebruiken.
Ik hoop dat deze liefde voor de natuur tot uiting komt in de kleurrijke producten die ik ontwerp. In deze catalogus vind je de sierbordjes en tegeltjes die
met de hand worden gedecoreerd en lokaal worden gestookt.
Hopelijk krijg je wat inspiratie om ook wat meer natuur in je huis te halen.
Veel plezier.

Love,
Myrte
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Hand getekend
Alle illustraties zijn handgetekend. De Blauwe Fluitlijster is het resultaat van meer dan
9.000 penstreken. Ik werk digitaal waarbij
papier en potlood zijn vervangen door een
tekentablet en stylus.
Ik hou van detail en met deze methode kan
er ver worden ingezoomd om ontzettend
veel detail toe te kunnen voegen. Veertje
voor veertje krijgt de vogel zijn kleur.
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Het maakproces
We kopen onze materialen allemaal in, in Nederland, en werken met mensen
samen die ieder hun expertise toevoegen aan de bordjes en tegeltjes. Per ontwerp wordt speciaal een transfer gemaakt met de afbeelding.
We kunnen alleen met een volle oven stoken anders beschadigt de oven. We
verzamelen daarom genoeg bestellingen om een oven te kunnen vullen. Als
alle materialen binnen zijn gaan we decoreren in het atelier in Eindhoven.
Ieder bordje moet met aandacht gemaakt worden uiteraard.
De bordjes en tegels moeten goed drogen dus dat kost ook wat dagen. De tegels
zijn erg poreus en als je die te nat stookt breken ze.
Vervolgens brengen we alles naar de keramiste die vlakbij haar atelier heeft.
Zij stookt alles voor ons. Het duurt een paar dagen omdat de oven op moet
warmen en af moet koelen! Het gaat om meer dan 800 graden celsius.
Er kan op veel punten wat mis gaan helaas, maar dat hoort nou eenmaal bij
handgemaakte spullen.
We halen alle bordjes en tegeltjes weer op en vanuit het atelier versturen we
je bestelling! Iedere bestelling is weer anders en we verpakken alles met liefde
zodat het z’n geheel aan komt.
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Sierborden
Onze decoratieve borden zijn met
de hand gemaakt in ons atelier
en vaatwasmachine bestendig.
We hebben ook hangers en
staanders in ons assortiment.

Sierborden in 3 maten
Alle sierborden zijn verkrijgbaar
in de volgende maten: 15cm -€26,95
			19cm - €31,95

Kuifmees

Goudvink

Steenuil

Koolmees

			25cm - €41,95

Pimpelmees

Kievit

Chickadee

Boomklever

Specht

Heggenmusjes

Winterkoning

Blauwborst

Blauwe Fluitlijster

Roodborst

Ekster

Vlaamse Gaai

IJsvogel blauw

Boerenzwaluw

Merel

IJvogel pink

Putter

Merel jong

Ophangen of neerzetten
We hebben ook een aantal systemen om je bordjesmooi te presenteren. Lees
hier meer over onze opties om de bordjes op te hangen of neer te zetten.

Egel

Egel jonkie

Vink

Persoonlijke verzoeken
Als je op de site een illustratie ziet die niet als bordje verkrijgbaar is of als
je een andere achtergrond wilt kan dat tegen een meerprijs. Mail ons met je
verzoek op info@lovemyrte.com.
Als je een illustratie wilt laten maken lees dan eerst even wat dat inhoudt.

Seizoensbordjes
Das

Icarusblauwtje

Wolf

Ree met jong

Distelvlinder

Hommel

Staartmeesjes
3 of 4 vogeltjes

Dagpauwoog

Gele kwikstaart

Ook maken we geregeld exclusieve en tijdelijke ontwerpen zoals deze bordjes
die ik in samenwerking met Natuurmonumenten heb gemaakt. Deze komen
van de winter weer online. Wil je ze sneller? Mail ons op info@lovemyrte.com

Icarusblauwtje

Wolf

Distelvlinder

Ooievaar

Dagpauwoog

Tegeltjes
Onze tegeltjes zijn handgemaakt en
kunnen tegen een poetsbeurt.
Je kunt ze neerzetten, ophangen of
zelfs gebruiken bij het betegelen van
een muur.

Friese witjes

Ieder seizoen maken we een set speciaal in de sfeer van dat jaargetijde.
Die kun je met korting bestellen. Zo
kun je zonder veel moeite een hoekje
van je huis opfleuren en in de stemming brengen.

Het type tegel dat we gebruiken heet
ook wel friese witjes. Ze zijn stuk voor
stuk ook met de hand gemaakt. Iedere
tegel heeft daarom een rustieke en
vintage uitstraling.
Het glazuur van de tegel is helder wit.
Hierdoor spatten de kleuren van het
tegeltje!

Links zie je lente en hieronder zie je
zomer. Voor de herfst is er ook weer
eentje!

Ze worden ook met de hand gemaakt
in ons atelier.
We kunnen ook hangers of staanders
bij je bestelling leveren.
Lees daarover meer hier.

Maar als je ze in de keuken of badkamer wilt hebben kunnen wijzen we je
naar bijpassende blanco tegels.

Art
Prints

De tegels kosten afhankelijk van de
afbeelding €26,95 of €29,95 en zijn
13x13cm groot

Blauwborst

Staartmeesjes

Boerenzwaluw

Boomklever

Dagpauwoog

Distelvlinder

Icarusblauwtje

Hommels

Chickadee

Das

Eekhoorn

Ekster

Lieveheersbeestje

Weidebeekjuffer

Winterkoning

Putter

Egel jonkies

Egel

Goudvink

Heggenmusjes

Vos

Ree

Wolf

Wolfpup

IJsvogel

Kievit

Konijn staand

Konijn zittend

Cedar waxwing

Roodborstje

Vink

Veertjes

Merel

Koolmees

Kuifmees

Pimpelmees

Steenuil

Klaprozen

Vlaamse gaai

Specht
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Torenallee 32
5617 BD Eindhoven
The Netherlands
+31 (0)6 4127 6557
info@ LoveMyrte.com
www.LoveMyrte.com
We behouden alle rechten en IP van de illustraties, foto’s, producten en productontwerpen in deze
catalogus. Myrte de Zeeuw is de houder van het copyright. Het gebruik van deze afbeeldingen en tekst
is alleen toegestaan voor de media zoals tijdschriften, kranten en blogs met de juiste referentie naar
MYRTE en/of MYRTE´s website. Het is strikt verboden om de ontwerpen, foto’s en illustraties voor elk
ander doel te gebruiken.

