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MEUBELUITGEVERIJ

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

http://www.recyclart.be/nl/fabrik/shop-filantropie


RECYCLART FILANTROPIE 2En 2016 lanceert Recyclart FABRIK Filantropie,  
een meubeluitgeverij.



LOKAAL DESIGN   
In maart 2016 reageren zes jonge Belgische 
designers en makerscollectieven op een 
projectoproep voor het ontwerpen van 
innoverend meubilair, zowel esthetisch als 
technisch, realiseerbaar in onze ateliers met 
niet-digitaal, ambachtelijk gereedschap.

AMBACHT 
De geselecteerde designers hebben stap 
voor stap het hele maakproces gevolgd 
aan de zijde van de arbeiders; van de 
prototypefase tot de effectieve productie 
van een kleine meubelreeks hebben ze 
samengewerkt om hun ideeën om te zetten 
naar een fysieke realiteit. 

Het resultaat van deze samenwerking is 
een modern, duurzaam en functioneel 
meubelgamma, met democratische 
verkoopsprijzen, om design en ambacht 
toegankelijker te maken voor iedereen.



KORT CIRCUIT 
Deze eerste collectie is dus hyperlokaal 
ontworpen en gefabriceerd, bijna uitsluitend 
in massief eikenhout uit onze eigen 
Ardennen. De meubels zijn te koop via de 
website www.recyclart.be, in Recyclart zelf 
of rechtstreeks vanuit het atelier. SOCIALE 

ECONOMIE 
In de ateliers werft Recyclart FABRIK 
telkens voor 2 jaar langdurig werklozen 
aan in het kader van een PIOW project 
(Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling 
van de Werkgelegenheid). De professionele 
ervaring gekoppeld aan een specifieke 
vorming in het atelier bieden onze arbeiders 
een opstap naar de arbeidsmarkt. Elke 
ploeg in de ateliers van Recyclart FABRIK 
is samengesteld uit 2 tot 5 arbeiders die 
deel uitmaken van een professioneel 
doorstromingsprogramma en wordt 
begeleid door een ervaren atelierchef. 
Een coördinatiecel beheert de ateliers 
en projecten, ondersteund door de 
administratie- en communicatiecellen 
van Recyclart. Deze structuur wordt ook 
gehanteerd in BAR Recyclart. 



BM
Collectif WRKSHP

Bûche
NonPareil

Chambres
Déborah Lévy

http://www.wrkshp.be/
https://nonpareil.be/fr/


Pausa
Pierre-Emmanuel Vandeputte

Inlandsis
Mathilde Roman & Pauline Androlus

Bruxelles 
Boogie 
Woogie
Élodie Degavre

http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
http://mathilderoman.be/
http://www.paulineandrolus.com
http://elodiedegavre.net/


Bûche
NonPareil

Elementen in massieve eik. 
oorspronkelijk bedacht om  
fietsen op te hangen maar 
kan uiteraard ook voor andere 
opbergsystemen dienen.

Serie van 3 modules in 
massieve eik. Elke module is 
als een houten beeldhouwwerk, 
op zichzelf staand, maar ook 
bruikbaar als opbergruimte,  
te bevestigen aan de muur.

Moduleerbaar geheel van 
rekken / opbergplanken en 
een lichtpuntje.

Chambres
Déborah Lévy

Bruxelles 
Boogie 
Woogie
Élodie Degavre

55€ stuk 3 x L5 x H19 x D35

55€ stuk 2 x L5 x H19 x D35

10€ L42 x H14 x D3,5

128€ L100 x H19 x D35

196€ L100 x H19 x D25

182€

182€

182€

L50 x H53 x D21,5

L50 x H53 x D21,5

L50 x H53 x D21,5

46€ pièce

100€

80€

60€

90€

70€

70€

50€

40€
30€

L5 x H90 x D3,5

L90 x H21,5 x D21,5 
  60 
  30

L90 x H21,5 x D2 
  60 
  30

L90 x H7,5 x D2 
  60 
  30

https://nonpareil.be/fr/
http://elodiedegavre.net/


Tafelblad van massieve eik  
op een metalen structuur.

Bureau/rek/opbergsysteem. 
Op het oppervlak van elk 
van de meubels worden 
houten pennetjes bevestigd. 
Behalve hun esthetische 
waarde dienen ze ook om 
voorwerpen vast te klemmen.

Serie krukken op 3 poten.Inlandsis
Mathilde Roman  
& Pauline Androlus

Pausa
Pierre-Emmanuel Vandeputte

BM
Collectif WRKSHP

1150€
700€

234€

209€

198€

164€

48€

L210 x H73 x D90

L135 x H75 x D65

L35 x H85 x D34,2

L35 x H65 x D27

L35 x H45 x D20

L100 x H1,4 x D16

L400 x H1,8 x D10

http://mathilderoman.be/
http://www.paulineandrolus.com
http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
http://www.wrkshp.be/


De zes meubels 
werden al 
tentoongesteld bij : 

12.2016  
& 01.2017 & 04.2017
MAD IN SITU, Brussels Fashion  
& Design Platform, in december 
2016 en januari 2017 + bij de 
opening van de nieuwe MAD  
in april 2017.

09.2017
Design September 2017 :  
een expositie in het BIP + twee 
opendeurdagen in de ateliers  
van Recyclart FABRIK.

09—10.2017
Wood Inspirations expo  
van 23 september tot 1 oktober 
2017 in de grotten van Han  
+ op Salon Batirano 2018.

12.2017
Expo in december 2017 in  
de pop-up ruimten van HOT Liège.

12.2017 
Een artikel werd gepubliceerd  
in Bruzz rond sociale economie  
in december 2017, een initiatief  
van Tracé Bruxelles.

02.2018
Een uitgebreid artikel verscheen  
in Gael Maison in februari 2018.

03.2018
Onze BM tafel en een Pausa kruk 
stonden tijdens de maand maart 
2018 tentoon in de pop up store 
van Modern Blocks bij  
Encore Brussels in de 
Vlaamsesteenweg.

https://mad.brussels/
http://www.designseptember.be/
www.woodinspirations.be
https://www.facebook.com/pg/HOTliege
https://www.facebook.com/RecyclartFilantropie/photos/a.1921497244791816.1073741829.1890306221244252/2020872218187651/?type=3&theater
https://tracebrussel.be/
https://www.facebook.com/RecyclartFilantropie/posts/2053846828223523
https://www.modern-blocks.com/
http://www.encorebrussels.com/


Als deelwerking van Recyclart 
— naast BAR Recyclart en het 
Kunstencentrum — is Recyclart 
FABRIK een ambachtelijk 
productiecentrum in een stedelijke 
context. In de ateliers vlakbij het 
Vossenplein produceren we meubels 
en creaties van ontwerpers en 
architecten voor de openbare ruimte, 
maar evenwel voor privéprojecten. 
Recyclart FABRIK heeft de opdracht 
om alternatieve projecten te 
ontwikkelen en te experimenteren met 
nieuwe praktijken in een stedelijke 
context. Daaruit groeide ook het idee 
voor een eerste meubellijn in de vorm 
van meubeluitgeverij Filantropie.



INFO + BESTELLINGEN 
filantropie@recyclart.be 

 

RECYCLART
Vestje 7 
1000 Brussel
T +32 (0) 2 502 57 34

RECYCLART FABRIK
Menslievendheidstraat 12 
1000 Brussel
T +32 (0) 2 534 18 40

AMBER MEULENIJZER 
Communicatieverantwoordelijke Recyclart  
amber@recyclart.be
 
YVES ANDRÉ 
Visuele communicatie Recyclart 
yves@recyclart.be

www.recyclart.be

FILAN 
TROPIE
SHOP

https://www.facebook.com/RecyclartFilantropie
https://www.instagram.com/recyclartfilantropie/
http://www.recyclart.be/nl/agenda
mailto:filantropie%40recyclart.be?subject=
http://www.recyclart.be/nl/fabrik
mailto:amber%40recyclart.be?subject=
mailto:yves%40recyclart.be?subject=
http://www.recyclart.be/nl/
http://www.recyclart.be/nl/fabrik/shop-filantropie

