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◦ the story ◦



DE ENTREE MAAKT HET VERSCHIL

Bij RiZZ draait alles om producten die de entree definiëren, de 
centrale ruimte waar veel functies samenkomen en waarmee u 
uw eerste indruk maakt.
Onze ontwerpfilosofie is iedere denkbare functionaliteit te 
verbeteren, zowel buiten als binnen, met behoud van een 
strikte en tijdloze vormtaal.

TIJDLOZE FUNCTIONALITEIT 

Wij geloven in tijdloze stukken die u bewaart, ongeacht hoe 
vaak u uw huis opnieuw zult inrichten of hoe vaak u verhuist. 
U zult vergroeid raken met hun functionaliteit en gehecht raken 
aan het ontwerp dat door de jaren heen blijft aansluiten bij 
uw smaak. Daarom maken wij producten die de tand des tijds 
kunnen doorstaan en die in elke cultuur en locatie goed op hun 
plaats zijn. 
Dat is waarom u in bijna elke regio een RiZZ dealer kunt vinden.

ICONEN

Om u een indruk te geven van de ecologische voetafdruk 
van onze RiZZ | the entrance collection producten hebben 
wij deze iconen ontworpen.

SCHOON GEWETEN

“Stelt u zich onze fabriek voor als een plaats 
vol magie, een plek waar vakmanschap als 
het ware vanzelf ontstaat vanuit de liefde 
voor de producten die we maken. Sinds mijn 
grootvader in 1941 de fabriek opende, is 
lokaal vakmanschap onze grootste troef”. 
Sebastiaan Zuiddam, 3de generatie binnen het bedrijf.

Omringd worden door luxe én een schoon 
geweten hebben ten aanzien van het milieu? 
Met RiZZ producten is dit mogelijk: 
elk product is zo ontworpen dat het een 
minimale ecologische voetafdruk heeft. 
Ontdek het zelf.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

SOCIAAL PROGRAMMA

IN CONCEPT OMGEZET

BEHEERDE BRONNEN

5 JAAR GARANTIE

DUURZAAM

MODULAIR PRODUCT

GEEN GIFSTOFFEN

10 JAAR GARANTIE

GERECYCLED

WEINIG AFVAL

ENERGIEBESPAREND

FSC CERTIFICERING

RECYCLEERBAAR

FAIRTRADE

LOKAAL GEPRODUCEERD

Surf naar www.rizz.nl/explanation-rizz-icons voor meer informatie over dit onderwerp.

THE ENTRANCE 
COLLECTION
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◦ Deurmat ‘the New staNDarD’  ◦ 



◦ Deurmat ‘the New staNDarD’  ◦

THE NEW STANDARD

De deurmat die de toon zet voor alle andere. 
Het zal uw favoriet zijn gedurende vele jaren. 

WAAROM ‘THE NEW STANDARD’? 

• Verwijdert zand en vuil van geprofileerde zolen
• Zeer doeltreffend, tot 80% rendement
• Minimaal onderhoud
• Gemakkelijk te reinigen
• Geschikt voor buitengebruik
• Aluminium frame, geanodiseerd
• Robuust teakhouten profiel
• PVC geperst binnenframe
• Roestvrij staal 304 strip
• Borstelplaat van (grijs) UV-bestendig 
   Nylon 6.6 / 0.40 
• Anti-slip

ZILVER

90 cm x 60 cm  € 379,00
24.00.307

120 cm x 70 cm  € 479,00
24.00.407

175 cm x 70 cm  € 849,00
24.00.507

WIT

90 cm x 60 cm   € 379,00
24.00.302

120 cm x 70 cm  € 479,00
24.00.402

175 cm x 70 cm  € 849,00
24.00.502

ZILVER / TEAK  

90 cm x 60 cm  € 419,00
24.00.607

120 cm x 70 cm  € 519,00
24.00.707

175 cm x 70 cm  € 869,00
24.00.807

ANTRACIET / TEAK  

90 cm x 60 cm  € 419,00
24.00.601

120 cm x 70 cm  € 519,00
24.00.701

175 cm x 70 cm  € 869,00
24.00.801

(speciaal + 4 weken levertijd)

ANTRACIET

90 cm x 60 cm  € 379,00
24.00.301

120 cm x 70 cm  € 479,00
24.00.401

175 cm x 70 cm  € 849,00
24.00.501

WIT / TEAK 

90 cm x 60 cm  € 419,00
24.00.602

120 cm x 70 cm  € 519,00
24.00.702

175 cm x 70 cm  € 869,00
24.00.802

(speciaal + 4 weken levertijd)

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Design: Trudie Zuiddam en WELL design

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ Deurmat ‘urbaN’ ◦



ZILVER

58 cm x 36 cm    € 169,00
24.00.907

87 cm x 44 cm  € 239,00
24.01.007

WIT

58 cm x 36 cm  € 169,00
24.00.902

87 cm x 44 cm  € 239,00
24.01.002

ANTRACIET

58 cm x 36 cm  € 169,00
24.00.901

87 cm x 44 cm  € 239,00
24.01.001

◦ Deurmat ‘urbaN’ ◦

URBAN

Deze praktische oplossing past overal 
en is zeer functioneel voor elke deur.

WAAROM ‘URBAN’?

• Verwijdert zand en vuil van geprofileerde zolen 
• Zeer doeltreffend, tot 80% rendement
• Minimaal onderhoud
• Gemakkelijk te reinigen
• Geschikt voor buitengebruik
• Aluminium frame, geanodiseerd
• PVC geperst binnenframe
• Roestvrij staal 304 strip
• Borstelplaat van (grijs) UV-bestendig Nylon 6.6 / 0.40 
• Anti-slip

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons
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◦ Deurmat ‘bespoke aND project’ ◦



VERZONKEN IN EEN 
UITSPARING

per m2  € 639,00
10.50.503

ZWART FRAME / TEAK

per m2  € 939,00
30.50.503

ZWART FRAME 
OP MAAT GEMAAKT

per m2 Prijs op aanvraag
40.50.503

ZWART FRAME

per m2  € 909,00
20.50.503

◦ Deurmat ‘bespoke aND project’ ◦

MAATWERK

Zwaar, duurzaam en doeltreffend. 
De mat wordt op maat gemaakt en is geschikt om in 
een uitsparing in de vloer te leggen of te bestellen met 
een optioneel aluminium frame.

Afmetingen:  op maat gemaakt
Gewicht:  17 kg / m²

Let op! De levertijd bedraagt 4 weken na ontvangst van uw betaling. 

Op het bestelformulier ‘Bespoke and project’ vindt u meer informatie.

WAAROM ‘BESPOKE AND PROJECT’?

• Verwijdert zand en vuil van geprofileerde zolen
• Zeer doeltreffend, tot 80% rendement
• Minimaal onderhoud
• Gemakkelijk te reinigen
• Geschikt voor buitengebruik 
• PVC geperst binnenframe 
• Roestvrij staal 304 strip
• Borstelplaat van (zwart) UV-bestendig Nylon

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Bij opdrachten kleiner dan 1 m² betaalt u minimaal 1 m².

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ paraplubak ‘the riNg’ ◦



ROESTVRIJ STAAL

€ 179,00
24.00.000

WIT

€ 179,00 
24.00.002

ANTRACIET

€ 179,00
24.00.001

◦ paraplubak ‘the riNg’ ◦

ESSENTIE

In ‘The Ring’ ziet u de essentie van een paraplubak terug. 
In de aan de muur gemonteerde ring past elke paraplu en aan de 
trompethaak kunt u uw opvouwbare paraplu ophangen.
De bak staat los van de ring en kan gemakkelijk worden geleegd.

WAAROM ‘THE RING’?

• Zeer toegankelijk en comfortabel in gebruik
• Ergonomisch; de hoogte kan worden aangepast aan uw wensen
• Open structuur waardoor alles snel opdroogt
• Eenvoudig te reinigen

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Design: Teun Fleskens
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◦ paraplubak ‘the Disc’ ◦



ROESTVRIJ STAAL

€ 379,00
24.00.100

WIT

€ 379,00
24.00.102

ANTRACIET

€ 379,00
24.00.101

◦ paraplubak ‘the Disc’ ◦

ZWAARGEWICHT

Elke paraplu past in één van de gaten van 
deze massieve, vrijstaande paraplubak.
To try it, is to love it!

WAAROM ‘THE DISC’?

• Zeer toegankelijk en comfortabel in gebruik
• Kan gemakkelijk worden verwijderd 
   in het droge seizoen 
• Minimalistisch design

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Design: Teun Fleskens

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kapstokhaak ‘the trumpet’ ◦



◦ kapstokhaak ‘the trumpet’ ◦

SYMFONIE

“Duidelijk geïnspireerd door het muziekinstrument,” 
Teun Fleskens, ontwerper. 
Componeer uw eigen symfonie op de muur!

WAAROM ‘THE TRUMPET’?

• Wees creatief, mix en match kleuren om een 
   decoratieve muurversiering te maken.
• Less is more, kies voor ‘The Trumpet’ in een 
   basiskleur als u het wat minder opvallend wilt maken.

ROESTVRIJ STAAL

Per stuk € 39,00
Set van 3 € 89,00

24.02.000

24.00.200

ANTRACIET BIOPLASTIC

Set van 3 € 35,00
24.00.203

WIT BIOPLASTIC

Set van 3 € 35,00
24.00.204

KOKOS VLOEIBAAR HOUT 

Set van 3 € 35,00
24.00.205

BEUKEN VLOEIBAAR HOUT

Set van 3 € 35,00
24.00.206

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Design: Teun Fleskens

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ spiegel ‘the egg’ ◦



◦ spiegel ‘the egg’ ◦

◦ sleutelkast ‘the cabiNet’ ◦

ESSENTIE

Spiegel ‘The Egg’ is gemakkelijk op de muur te bevestigen 
met kapstokhaak ‘The Trumpet’. 
Gefabriceerd in Nederland. 

WAAROM ‘THE EGG’?

• Verander de uitstraling van een kamer door een 
   andere kleur van ‘The Trumpet’ te gebruiken 
• Teak versie geschikt voor buitengebruik 

WAAROM ‘THE CABINET’?

• Gemaakt van Corian, een zeer duurzaam  
   materiaal 
• Geweldig in combinatie met spiegel ‘The Egg’

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

ANTRACIET

MDF met coating
€ 239,00
24.05.302

CEDER

Rood ceder (Beuken multiplex 

bekleed met rood ceder)

€ 269,00  
24.05.312

TEAK

Massief teak
€ 389,00
24.05.311

WIT

MDF met coating
€ 239,00
24.05.301

Design: Teun Fleskens

CORIAN

€ 259,00
24.05.413

SUGGESTIE

ESSENTIE

Dit is de eivormige essentie van een sleutelkast. Als u uw 
waardevolle spullen wilt verbergen, kunt u spiegel ‘The 
Egg’ voor de kast hangen met behulp van ‘The Trumpet’. 
Gefabriceerd in Nederland. 

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kapstokkeNcollectie ◦



De kapstokkencollectie bestaat uit meerdere compo-
nenten die in elkaar passen door middel van een in-
ventieve, gepatenteerde verbinding. Door het toevoe-
gen of verwijderen van componenten is het mogelijk 
om uw kapstok naar eigen inzicht en wens te ontwer-
pen. U kunt hem ook demonteren om er een kleinere 
kapstok van te maken indien dit beter uitkomt. Wij 
hebben een systeem ontwikkeld waar u een leven lang 
gebruik van kunt maken, ook wanneer u verhuist of 
uw huis opnieuw inricht.

Jassen, jacks, sjaals etc. kunnen op de haken worden 
opgehangen. Kies een gewenst aantal haken in dezelf-
de kleuren (ton sur ton) als de buis voor een markant 
ontwerp of kies verschillende kleuren om uw kapstok 
een speelsere uitstraling te geven. Als u de einddop 
horizontaal plaatst, fungeert deze ook als een jassen-
haak. Uiteraard kunnen de kledinghangers op elke 
horizontale lijn worden gebruikt.  
Kledinghanger ‘The Sparrow’ past er perfect bij. 

VRIJSTAAND
De vrijstaande kapstokken van RiZZ nemen weinig 
ruimte in en hoeven niet opgehangen te worden. 

VAST
Deze kapstokken worden tegen de wand of muur 
bevestigd om de vloer vrij te houden. 
Dit resulteert in een ruimere en nettere uitstraling van 
uw hal. 

HYBRIDE
Speciaal ontworpen om aan uw wensen te voldoen.

ONDERDELEN
Herontwerp uw kapstok. Onderdelen zijn leverbaar. 

ACCESSOIRES
Voeg haken of hangers toe als u nodig hebt.  
Individueel ontwerp. 

◦ kapstokkeNcollectie ◦

De kapstokkencollectie is onderverdeeld in 5 groepen:  



◦ VrijstaaNDe kapstokkeN ◦



‘PALM’ 
3x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 7x ‘Leaf’ en 
4 kledinghangers 

ROESTVRIJ STAAL

€ 549,00
24.02.900

ANTRACIET

€ 499,00
24.02.901

WIT

€ 499,00
24.02.902

‘PINE’  
3x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit 7x ‘Leaf’

ROESTVRIJ STAAL

€ 349,00
24.02.700

ANTRACIET

€ 299,00
24.02.701

WIT

€ 299,00
24.02.702

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

◦ VrijstaaNDe kapstokkeN ◦

PALM & PINE 

Simpel en elegant. De splitsing aan de bo-
venkant van de ‘Palm’ maakt het mogelijk 
om langere jassen of regenjassen op een 
kledinghanger of het uiteinde op te hangen.    

WAAROM ‘PALM’ & ‘PINE’?

• Vrijstaande kapstok
• Voeg haken toe om het aantal items dat u 
   kunt opbergen, te verhogen
• Verander van ‘Pine’ naar ‘Palm’ of een  
   ander ontwerp met het verbindingsstuk 

Design: Teun Fleskens

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ Vaste kapstokkeN ◦



Design: Teun Fleskens

ROESTVRIJ STAAL

€ 1219,00
24.03.300

WIT

€ 1159,00
24.03.302

ANTRACIET

€ 1159,00
24.03.301

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

◦ Vaste kapstokkeN ◦

THE TRIPOD

Het markante ontwerp van ‘The Tripod’ 
wordt mogelijk gemaakt door het 
gepatenteerde RiZZ verbindingsstuk. 
Helemaal uniek! 

WAAROM ‘THE TRIPOD’?

• Biedt veel ruimte voor kledinghangers 
   plus een extra buis voor accessoires
• Kledinghanger ‘The Sparrow’ is 
   verkrijgbaar in een kleinere versie 
   voor kinderen, deze past perfect op 
   de onderste buis 
• De 3 bevestigingspunten geven extra 
   stevigheid op een zwakkere muur

3x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 3x ‘Leaf’, 15 hangers 

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ Vaste kapstokkeN ◦

WALL, VERTICAAL EN HORIZONTAAL 

Eenvoudige lijnen, geheel massief. Hangt iets 
van de muur af om ruimte te bieden voor  
kledinghangers. 

Capaciteit: 12 hangers

WAAROM ‘WALL’?

• Leverbaar in horizontale en verticale uitvoering
• Voeg haken toe om het aantal items dat u kunt  
   opbergen, te verhogen 

Design: Teun Fleskens

3x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 8 hangers, 
5x ‘Leaf’

ROESTVRIJ STAAL

€ 709,00
24.01.600

ANTRACIET

€ 679,00
24.01.601

WIT

€ 679,00
24.01.602

ROESTVRIJ STAAL

€ 649,00
24.03.200

WIT

€ 649,00
24.03.202

ANTRACIET

€ 649,00
24.03.201

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ Vaste kapstokkeN ◦

THE SPLIT

“Stelt u zich een scheur in de muur voor waar de 
klimop doorheen groeit. De inspiratie voor dit ontwerp 
komt voort uit de natuur zelf. Het is ongelooflijk  
inspirerend om te zien hoe planten elke structuur die 
door mensen is verlaten, in bezit nemen. Het motiveert 
mij om grenzen te verleggen als het gaat om groen 
ontwerpen.“ 
Teun Fleskens, ontwerper.

WAAROM ‘THE SPLIT’?

• Voeg haken toe om het aantal items dat u kunt 
   ophangen, te verhogen
• Eye-catcher voor de entree

5x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 9x ‘Leaf’, 2 hangers

Design: Teun Fleskens

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

ROESTVRIJ STAAL

€ 749,00
24.01.500

ANTRACIET

€ 639,00
24.01.501

WIT

€ 639,00
24.01.502

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


ROESTVRIJ STAAL

€ 349,00
24.01.700

ANTRACIET

€ 299,00
24.01.701

WIT

€ 299,00
24.01.702

◦ Vaste kapstokkeN ◦

Design: Teun Fleskens

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

TOP DOWN

Kies voor de top-down benadering. Kapstok 
‘Top Down’ wordt aan het plafond bevestigd. 
Niet geschikt voor elk plafond. Informeer bij 
twijfel bij onze medewerkers! 
De einddop voorkomt dat een ‘Leaf’ er van de 
bovenkant afvalt. 

WAAROM ‘TOP DOWN’?

• Voor een ruimtelijk effect
• Andere afmetingen leverbaar op verzoek
• Voeg haken toe om het aantal items dat u kunt  
   opbergen, te verhogen

3x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 7x ‘Leaf’

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ Vaste kapstokkeN ◦

CURVE

Kantoor, winkel, appartement?
Bevestig de kapstok ondersteboven om zo iets heel nieuws 
te creëren! 

SOLO

Het meest eenvoudige ontwerp dat mogelijk is met het 
RiZZ systeem.

Design: Teun Fleskens

ROESTVRIJ STAAL

€ 329,00
24.01.800

WIT

€ 289,00 
24.01.802

ANTRACIET

€ 289,00 
24.01.801

ANTRACIET

€ 179,00
24.03.101

WIT

€ 179,00
24.03.102

ROESTVRIJ STAAL

€ 179,00
24.03.100

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

WAAROM ‘CURVE’?

• Flexibel
• Ruimtebesparend

2x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 3x ‘Leaf’, 3 hangers

WAAROM ‘SOLO’?

• Neemt weinig ruimte in 
• Ideaal voor presentatie en eenvoudige toegang
• Gemagnetiseerd voor schroefloze montage op 
   metalen oppervlaktes 

Capaciteit: 3 hangers 

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ hybriDes ◦



◦ hybriDes ◦

VINE 1 & VINE 4

Deze kapstok heeft een natuurlijk ontwerp 
en biedt veel ruimte aan kledinghangers en 
haken.

WAAROM ‘VINE 1’ EN ‘VINE 4’?

• Ideaal voor een kleinere hal 
• Gemakkelijk te monteren  

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

‘VINE 1’
5x ‘Leaf’ inbegrepen
Capaciteit: 7x ‘Leaf’, 
3 hangers 

ROESTVRIJ STAAL

€ 449,00
24.03.400

ANTRACIET

€ 389,00
24.03.401

WIT

€ 389,00
24.03.402

‘VINE 4’
5x ‘Leaf’ inbegrepen
Capaciteit: 7x ‘Leaf’,  
12 hangers 

ROESTVRIJ STAAL

€ 1059,00
24.03.700

ANTRACIET

€ 979,00
24.03.701

WIT

€ 979,00
24.03.702

Design: Teun Fleskens

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ ViNe ◦



◦ hybriDes ◦

VINE 5

Het gepatenteerde verbindingsstuk van het RiZZ kapstokken- 
systeem maakt buitengewone en zeer grote kapstokken, zoals 
deze, mogelijk.   

Uiteraard is dit product slechts een suggestie van wat u met ons 
systeem kunt maken. Gebruik uw verbeelding om uw eigen kapstok 
te creëren, helemaal naar uw wensen. U vindt meer informatie in het 
onderdeel ‘Accessoires’.  

WAAROM ‘VINE 5’?

• Creëer uw eigen kapstok
• Dit ontwerp biedt volop ruimte

5x ‘Leaf’ inbegrepen 
Capaciteit: 30 hangers, 7x ‘Leaf’

ROESTVRIJ STAAL

€ 2119,00
24.03.800

ANTRACIET 

€ 2039,00 
24.03.801

WIT

€ 2039,00
24.03.802

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ accessoires ◦

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

THE SPARROW

“In onze zoektocht naar de ideale dikte voor 
de kledinghanger, hebben wij ontdekt dat 
mannelijke en vrouwelijke ondervraagden 
ieder zo hun favoriet hadden. Daarom hebben 
wij 3 versies voor u gemaakt. Ik hoop dat u 
uw eigen versie geweldig vindt”.  
Teun Fleskens, designer  

VOOR HEM

Ceder 
Set van 3 € 76,00
24.05.512

VOOR KINDEREN

Ceder 
Set van 3 € 66,00
24.05.712

VOOR HAAR

Ceder 
Set van 3 € 76,00
24.05.612

WAAROM ‘THE SPARROW’?

• De natuurlijke geur van cederhout houdt motten weg. 
   Geen chemicaliën nodig 
• Door de massieve uitstraling van ‘The Sparrow’ is het 
   moeilijk om te geloven dat deze zo licht in gewicht is
• De kledinghanger is gemaakt van ceder met een 
   duurzame beuken kern
• De collectie kledinghangers past in de meeste kasten-
   systemen, maar is specifiek ontworpen voor het 
   RiZZ kapstoksysteem
• Gefabriceerd in Nederland

weert motten

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ accessoires ◦

LEAF

De ‘Leaf’ kapstokhaak is speciaal geschikt voor de 
verticale buizen van het RiZZ kapstoksysteem. De 
haken hangen aan hun eigen gewicht. Wanneer u 
uw jas op de ‘Leaf’ hangt, maakt het extra gewicht 
de verbinding sterker. 

WAAROM ‘LEAF’?

• U kunt eenvoudig haken toevoegen om meer
   items op te hangen op de verticale buis van een 
   RiZZ kapstok
• Maak een passende ‘ton sur ton’ combinatie of 
   wees origineel en kies voor verschillende kleuren
• De kokosnoot en beuken afwerkingen zijn
   gemaakt van vloeibaar hout; de meest duurzame  
   oplossing die er is.
• Biologisch materiaal en een zeer efficiënt produc-
   tieproces
• In hoogte verstelbaar!

ROESTVRIJ STAAL

€ 49,00

24.01.900

KOKOS VLOEIBAAR HOUT

€ 19,00
24.01.905

BEUKEN VLOEIBAAR HOUT

€ 19,00
24.01.906

ANTRACIET BIOPLASTIC

€ 19,00
24.01.903

WIT BIOPLASTIC

€ 19,00
24.01.904

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Design: Teun Fleskens

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ chit chat ◦



MULTIPLEx 

€ 22.000,00
24.05.815

POLYESTER ANTRACIET

€ 7.500,00
24.05.817

POLYESTER WIT

€ 7.500,00
24.05.816

◦ chit chat ◦

PERFECT VOOR OPENBARE RUIMTES

Wachten in openbare ruimtes kan altijd leuker 
gemaakt worden. Met dat doel voor ogen heb-
ben wij de ‘Chit Chat’ ontworpen. Een schom-
melstoel gemaakt van multiplex of polyester 
waar één tot zeven mensen op kunnen zitten. 

Wanneer u gaat zitten, brengt u het meubilair 
en iedereen die er op zit, in beweging. 
Dit leidt vrijwel altijd tot interactie. Het is 
verrassend en stimuleert u om met uw buur-
man of buurvrouw te gaan praten, het dwingt 
vreemden om samen te werken om de beste 
balans te vinden. Er wordt contact gemaakt, 
de sfeer verbetert en het wachten wordt min-
der saai.

WAAROM ‘CHIT CHAT’?

• Verbindt mensen
• Perfect voor openbare ruimtes
• De ‘schommelende bomen’ in het midden 
   geven een speels effect, vooral met meerdere 
   ‘Chit Chats’ in één ruimte
• Multiplex is alleen bedoeld voor binnengebruik
• De polyester versie is geschikt voor zowel 
   binnen- als buitengebruik
• Gefabriceerd in Nederland

Andere RAL kleuren op aanvraag

Design: Teun Fleskens

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Houd er rekening mee dat er afwijkende voorwaarden gelden voor ‘Chit Chat’.

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaarseNstaNDaarD collectie ◦



◦ oVerzicht staNDaarDmoDelleN ◦



◦ VoorbeelDeN VaN specials ◦



Omdat wij geloven in duurzaamheid, hebben wij een 
collectie ontworpen met producten die een heel leven 
mee gaan. Onze kaarsenstandaards bestaan uit ver-
schillende componenten die naar wens gecombineerd 
kunnen worden en zowel binnen als buiten gebruikt 
kunnen worden. De onderdelen worden met elkaar 
verbonden met behulp van de inventieve RiZZ connec-
tor, dezelfde als gebruikt wordt in onze kapstokken 
collectie. 

RiZZ kaarsenstandaards zijn zowel standaard als 
maatwerk. Door het toevoegen of veranderen van 
componenten is het mogelijk om een standaard 
model aan te passen of om uw eigen unieke 

model te ontwerpen. Om te variëren is het mogelijk 
om  verschillende kleuren en materialen te combineren. 
Alle onderdelen zijn verkrijgbaar in wit, antraciet, 
roestvrij staal en koper.  

Alle kaarsenstandaards zijn geschikt voor gebruik 
binnens- en buitenshuis, met dank aan de hoge kwali-
teit, sterke roestvrij stalen buizen en weersbestendige 
coating. De glazen stolp beschermt de kaars tegen 
beweging en wind, zonder de vlam te doven.

RiZZ kaarsenstandaards: voor meer sfeer en een warm 
welkom. 

TAFELMODELLEN
De tafelmodellen uit de RiZZ kaarsenstandaard 
 collectie brengen een gezellige, warme sfeer op 
iedere tafel. 

WANDMODELLEN
De wandmodellen worden aan de muur bevestigd 
voor een uitnodigende sfeer. 

VRIJSTAANDE MODELLEN
De vrijstaande modellen zijn gemakkelijk te 
 verplaatsen en geschikt voor iedere ruimte. 

KANDELAREN
Kandelaren zijn verkrijgbaar in verschillende groottes, 
met tot wel zeven kaarsen. 

SPECIALS
Het modulaire systeem zorgt ervoor dat u uw eigen 
kandelaar kunt maken. Neem contact op met het RiZZ 
team om uw ideeën om te zetten in een uniek, op 
maat gemaakt object.

◦ kaarseNstaNDaarD collectie ◦

Binnen de kaarsenstandaard collectie onderscheiden we de volgende 5 groepen: 

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ taFelmoDelleN ◦

Design: Teun Fleskens

KAARSENHOUDER ‘DISH’
Laat u verrassen door het gewicht van ‘Dish’. “Dit is 
ons massief roestvrij stalen eerbetoon aan duurzaam-
heid. ‘Dish’ is het hart van deze collectie, de stabiele 
basis van ieder product.”   Teun Fleskens, ontwerper.

STOLP ‘DOME’
Houdt de vlam brandend. Maakt iedere kaarsenhouder 
of –standaard geschikt voor gebruik binnens- en 
buitenshuis. Beschermt de kaars tegen wind en 
verhoogt de veiligheid. 

KAARSENHOUDER ‘DISH + DOME’
Brengt een warme sfeer op iedere tafel, zowel binnen 
als buiten.  

KAARSENSTANDAARD ‘TORCH’
De massief roestvrij stalen kaarsenstandaard, 
gebaseerd op de bekende RiZZ ‘Trumpet’ vorm.

De tafelmodellen uit onze kaarsenstandaard collectie zijn: 

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ taFelmoDelleN ◦

ROESTVRIJ STAAL 

‘Dish + Dome’
€ 79,00
24.07.200

‘Torch’
€ 259,00
24.06.700

ANTRACIET 

‘Dish + Dome’
€ 79,00
24.07.201

‘Torch’
€ 259,00
24.06.701

WIT 

‘Dish + Dome’
€ 79,00
24.07.202

‘Torch’
€ 259,00
24.06.702

KOPER

‘Dish + Dome’
€ 89,00
24.07.218

Alle tafelmodellen zijn geschikt voor gebruik binnens- 
en buitenshuis. Zowel kaarsenhouder ‘Dish’ als glazen 
stolp ‘Dome’ zijn verkrijgbaar als losse producten. 
Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst.

‘Torch’
€ 279,00
24.06.718

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ waNDmoDelleN ◦

ROESTVRIJ STAAL

€ 349,00
24.06.100

ANTRACIET

€ 349,00
24.06.101

WIT

€ 349,00
24.06.102

KOPER

€ 369,00
24.06.118

TEAK

€ 149,00
24.06.811

ANTRACIET

€ 149,00
24.06.801

WIT

€ 149,00
24.06.802

KOPER

€ 169,00
24.06.818

KAARSENHOUDER ‘CURVE’  
Kaarsenhouder ‘Curve’ brengt een gezellige sfeer, zonder teveel plaats in te nemen. 

KAARSENHOUDER ‘SHELF’  
Een muur vol met licht en warmte met ‘Shelf’. Gemakkelijk aan de muur te bevestigen door middel van haak ‘the 
Trumpet’, in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Design: Teun Fleskens

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

‘Curve’ is tevens verkrijgbaar in een xL versie. Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst.

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ VrijstaaNDe moDelleN ◦

Design: Teun Fleskens

TUIN KAARSENTANDAARD ‘THE ONE’
De perfecte kaarsenstandaard voor buiten. Steek de 
punt in het gras of in de grond en geniet van het 
 stabiele kaarslicht. Standaard geleverd met ‘Dome’ om 
de kaars tegen weer en wind te beschermen.

KAARSENSTANDAARD ‘THE ONE’
De eenvoudige elegantie van deze kaarsenstandaard 
brengt een warme sfeer in iedere ruimte of tuin. 
 Gecombineerd met ‘Dome’ om de kaars te beschermen 
en te laten branden. 

Standaard geleverd met glazen stolp ‘Dome’. Tevens 
verkrijgbaar zonder ‘Dome’, aangeraden voor gebruik 
binnenshuis. 

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons
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◦ kaarseNstaNDaarD ‘the oNe’ ◦

◦ tuiN kaarseNstaNDaarD ‘the oNe’ ◦

Design: Teun Fleskens

ROESTVRIJ STAAL

€ 329,00
24.07.300

ROESTVRIJ STAAL

€ 329,00
24.07.400

ANTRACIET

€ 329,00
24.07.301

ANTRACIET

€ 329,00
24.07.401

WIT

€ 329,00
24.07.302

WIT

€ 329,00
24.07.402

KOPER

€ 359,00
24.07.318

KOPER

€ 359,00
24.07.418

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

Kaarsenstandaard ‘the One’ is tevens verkrijgbaar zonder ‘Dome’. Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst.

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaNDelareN ◦

Creëer een warme en uitnodigende entree met de RiZZ kandelaren. Verkrijgbaar 
in verschillende formaten, variërend van twee tot zeven kaarsen of meer op 
aanvraag.

Alle kandelaren zijn verkrijgbaar in roestvrijstaal, antraciet, wit en koper.

Neem contact op met RiZZ om uw eigen unieke model te creëren.
 
Inspiratie voor op maat gemaakte modellen in meer vormen en 
 kleurencombinaties vindt u op www.rizz.nl. 

Design: Teun Fleskens

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/
http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaNDelareN ◦

Design: Teun Fleskens

KANDELAAR ‘DUET’
It takes two to tango. De perfecte combinatie tussen minimalistisch design en de warmte van twee kaarsen.

‘Duet’ is tevens verkrijgbaar in een xL versie. Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst.

ROESTVRIJ STAAL

€ 639,00
24.06.300

ANTRACIET

€ 639,00
24.06.301

WIT

€ 639,00
24.06.302

KOPER

€ 659,00
24.06.318

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaNDelareN ◦

Design: Teun Fleskens

KANDELAAR ‘TRIO’
Laat de drie-armige kandelaar ‘Trio’ de ruimte verlichten!

ROESTVRIJ STAAL

€ 879,00
24.06.500

ANTRACIET

€ 879,00
24.06.501

WIT

€ 879,00
24.06.502

KOPER

€ 919,00
24.06.518

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

‘Trio’ is tevens verkrijgbaar in een xL versie. Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst. 

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaNDelareN ◦

Design: Teun Fleskens

KANDELAAR ‘QUINTET’
Geniet van een groot, warm welkom met ‘Quintet’.

ROESTVRIJ STAAL

€ 1.349,00
24.07.500

ANTRACIET

€ 1.349,00
24.07.501

WIT

€ 1.349,00
24.07.502

KOPER

€ 1.419,00
24.07.518

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

‘Quintet’ is tevens verkrijgbaar in een xL versie. Prijzen en artikelnummers staan in de prijslijst.

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ kaNDelareN ◦

Design: Teun Fleskens

KANDELAAR ‘ORCHESTRA’
Een symfonie van kaarslicht. Creëer een warme, uitnodigende entree met deze blikvanger en zijn zeven kaarsen.

ROESTVRIJ STAAL

€ 1.849,00
24.08.200

ANTRACIET

€ 1.849,00
24.08.201

WIT

€ 1.849,00
24.08.202

KOPER

€ 1.949,00
24.08.218

www.rizz.nl/explanation-rizz-icons

http://www.rizz.nl/explanation-rizz-icons


◦ pricelist ◦

Article-
number

Article name Measurement Weight Color
Consumer 

price incl. VAT
Quantity Remark

24.00.307 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg
Silver 

anodised
€ 379,00 1

24.00.407 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg
Silver 

anodised
€ 479,00 1

24.00.507 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg
Silver 

anodised
€ 849,00 1

24.00.607 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg
Silver anodised / 

teak inlay
€ 419,00 1

24.00.707 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg
Silver anodised / 

teak inlay
€ 519,00 1

24.00.807 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg
Silver anodised / 

teak inlay
€ 869,00 1

24.00.301 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg Anthracite € 379,00 1

24.00.401 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg Anthracite € 479,00 1

24.00.501 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg Anthracite € 849,00 1

24.00.601 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg
Anthracite / 
teak inlay

€ 419,00 1
Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.701 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg
Anthracite / 
teak inlay

€ 519,00 1
Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.801 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg
Anthracite / 
teak inlay

€ 869,00 1
Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.302 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg White € 379,00 1

24.00.402 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg White € 479,00 1

24.00.502 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg White € 849,00 1

24.00.602 Doormat 'The New Standard' 90 x 60 cm 9 kg
White / 

teak inlay
€ 419,00 1

Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.702 Doormat 'The New Standard' 120 x 70 cm 13 kg
White / 

teak inlay
€ 519,00 1

Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.802 Doormat 'The New Standard' 175 x 70 cm 17 kg
White / 

teak inlay
€ 869,00 1

Special + 4 weeks 
delivery time

24.00.907 Doormat 'Urban' 58 x 36 cm 3,6 kg
Silver 

anodised
€ 169,00 1

24.01.007 Doormat 'Urban' 87 x 44 cm 6 kg
Silver 

anodised
€ 239,00 1

24.00.901 Doormat 'Urban' 58 x 36 cm 3,6 kg Anthracite € 169,00 1

24.01.001 Doormat 'Urban' 87 x 44 cm 6 kg Anthracite € 239,00 1

24.00.902 Doormat 'Urban' 58 x 36 cm 3,6 kg White € 169,00 1

24.01.002 Doormat 'Urban' 87 x 44 cm 6 kg White € 239,00 1

10.50.503 Doormat 'Bespoke and project' Made to measure
18 kg x 

m2
Black € 639,00 m² 

Special * 
+ 4 weeks 
delivery time

20.50.503 Doormat 'Bespoke and project' Made to measure
18 kg x 

m2
Black € 909,00 m² 

Special * 
+ 4 weeks 
delivery time

30.50.503 Doormat 'Bespoke and project' Made to measure
18 kg x 

m2
Black / 

teak inlay
€ 939,00 m² 

Special * 
+ 4 weeks 
delivery time



◦ pricelist ◦

Article-
number

Article name Measurement Weight Color
Consumer 

price incl. VAT
Quantity Remark

40.50.503 Doormat 'Bespoke and project' Made to measure
18 kg x 

m2
Black Pro 

frame solution
on request m² 

Special * 
+ 4 weeks 
delivery time

24.00.000 Umbrella stand ‘The Ring’ 255x253x40 mm 2 kg Stainless steel € 179,00 1

24.00.001 Umbrella stand ‘The Ring’ 255x253x40 mm 2 kg Anthracite € 179,00 1

24.00.002 Umbrella stand ‘The Ring’ 255x253x40 mm 2 kg White € 179,00 1

24.00.100
Umbrella stand / doorstop 
‘The Disc’

24x24x5,3 cm 3,5 kg Stainless steel € 379,00 1

24.00.101
Umbrella stand / doorstop 
‘The Disc’

24x24x5,3 cm 3,5 kg Anthracite € 379,00 1

24.00.102
Umbrella stand / doorstop 
‘The Disc’

24x24x5,3 cm 3,5 kg White € 379,00 1

24.00.118
Umbrella stand / doorstop 
‘The Disc’

24x24x5,3 cm 3,5 kg Copper € 479,00 1

24.02.000 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,042 kg Stainless steel € 39,00 1

24.00.200 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,13 kg Stainless steel € 89,00 3

24.00.203 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,03 kg
Anthracite bio 
based plastic

€ 35,00 3

24.00.204 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,03 kg
White bio 

based plastic
€ 35,00 3

24.00.205 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,03kg
Cocos liquid 

wood
€ 35,00 3

24.00.206 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,03kg
Beech liquid 

wood
€ 35,00 3

24.02.001 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,042 kg Copper € 49,00 1

24.00.218 Coat hook ‘The Trumpet’ 5x3,7x3,7 cm 0,13 kg Copper € 109,00 3

24.05.301 Mirror ’The Egg’ 62,5x52x2 cm 3 kg White € 239,00 1

Matches key 

cup board 

’The Cabinet’

24.05.302 Mirror ’The Egg’ 62,5x52x2 cm 3 kg Anthracite € 239,00 1

Matches key 

cup board 

’The Cabinet’

24.05.311 Mirror ’The Egg’ 62,5x52x2 cm 3 kg Teak € 389,00 1

Matches key 

cup board 

’The Cabinet’

24.05.312 Mirror ’The Egg’ 62,5x52x2 cm 3 kg Cedar € 269,00 1

Matches key 

cup board 

’The Cabinet’

24.05.413 Key cupboard ’The Cabinet’ 51x43x4,5 cm 2,35 kg Corian white € 259,00 1
Matches Mirror 

’The Egg’

24.02.700 Coat stand ’Pine’ 173x42x42 cm 8,2 kg Stainless steel € 349,00 1 ** 3 leafs included

24.02.701 Coat stand ’Pine’ 173x42x42 cm 7,8 kg Anthracite € 299,00 1 ** 3 leafs included

24.02.702 Coat stand ’Pine’ 173x42x42 cm 7,8 kg White € 299,00 1 ** 3 leafs included

24.02.900 Coat stand ’Palm' 191x42x42 cm 9,8 kg Stainless steel € 549,00 1 ** 3 leafs included

24.02.901 Coat stand ’Palm' 191x42x42 cm 9,4 kg Anthracite € 499,00 1 ** 3 leafs included



◦ pricelist ◦

Article-
number

Article name Measurement Weight Color
Consumer 

price incl. VAT
Quantity Remark

24.02.902 Coat stand ’Palm' 191x42x42 cm 9,4 kg White € 499,00 1 ** 3 leafs included

24.01.500 Coat rack ‘Split’ 170x13x23,5 cm 6,1 kg Stainless steel € 749,00 1 ** 5 leafs included

24.01.501 Coat rack ‘Split’ 170x13x23,5 cm 5,5 kg Anthracite € 639,00 1 ** 5 leafs included

24.01.502 Coat rack ‘Split’ 170x13x23,5 cm 5,5 kg White € 639,00 1 ** 5 leafs included

24.01.600 Coat rack ’Wall Vertical’ 121x13x32,5 cm 5,2 kg Stainless steel € 709,00 1 ** 3 leafs included

24.01.601 Coat rack ’Wall Vertical’ 121x13x32,5 cm 4,8 kg Anthracite € 679,00 1 ** 3 leafs included

24.01.602 Coat rack ’Wall Vertical’ 121x13x32,5 cm 4,8 kg White € 679,00 1 ** 3 leafs included

24.01.700 Coat rack 'Top Down' 178x13x13 cm 4,2 kg Stainless steel € 349,00 1 ** 3 leafs included

24.01.701 Coat rack 'Top Down' 178x13x13 cm 3,8 kg Anthracite € 299,00 1 ** 3 leafs included

24.01.702 Coat rack 'Top Down' 178x13x13 cm 3,8 kg White € 299,00 1 ** 3 leafs included

24.01.800 Coat rack ‘Curve’
see parts 
section

2,1 kg Stainless steel € 329,00 1 ** 2 leafs included

24.01.801 Coat rack ‘Curve’
see parts 
section

1,9 kg Anthracite € 289,00 1 ** 2 leafs included

24.01.802 Coat rack ‘Curve’
see parts 
section

1,9 kg White € 289,00 1 ** 2 leafs included

24.03.100 Coat rack ’Solo’ 13x13x16 cm 0,8 kg Stainless steel € 179,00 1 Magnetic

24.03.101 Coat rack ’Solo’ 13x13x16 cm 0,8 kg Anthracite € 179,00 1 Magnetic

24.03.102 Coat rack ’Solo’ 13x13x16 cm 0,8 kg White € 179,00 1 Magnetic

24.03.200 Coat rack ’Wall Horizontal’ 13x121x32,5 cm 4,9 kg Stainless steel € 649,00 1 **

24.03.201 Coat rack ’Wall Horizontal’ 13x121x32,5 cm 4,9 kg Anthracite € 649,00 1 **

24.03.202 Coat rack ’Wall Horizontal’ 13x121x32,5 cm 4,9 kg White € 649,00 1 **

24.03.300 Coat rack ’The Tripod’ 76x135x32,5 cm 8,0 kg Stainless steel € 1.219,00 1 ** 3 leafs included

24.03.301 Coat rack ’The Tripod’ 76x135x32,5 cm 7,7 kg Anthracite € 1.159,00 1 ** 3 leafs included

24.03.302 Coat rack ’The Tripod’ 76x135x32,5 cm 7,7 kg White € 1.159,00 1 ** 3 leafs included

24.03.400 Coat stand ’Vine 1’ 174x13x32,5 cm 5,7 kg Stainless steel € 449,00 1 ** 3 leafs included

24.03.401 Coat stand ’Vine 1’ 174x13x32,5 cm 5,0 kg Anthracite € 389,00 1 ** 3 leafs included

24.03.402 Coat stand ’Vine 1’ 174x13x32,5 cm 5,0 kg White € 389,00 1 ** 3 leafs included

24.03.700 Coat stand ’Vine 4’ 174x135x32,5 cm 9,1 kg Stainless steel € 1.059,00 1 ** 5 leafs included

24.03.701 Coat stand ’Vine 4’ 174x135x32,5 cm 8,5 kg Anthracite € 979,00 1 ** 5 leafs included

24.03.702 Coat stand ’Vine 4’ 174x135x32,5 cm 8,5 kg White € 979,00 1 ** 5 leafs included

24.03.800 Coat stand ’Vine 5’ 174x274x32,5 cm 14,2 kg Stainless steel € 2.119,00 1 ** 5 leafs included



◦ pricelist ◦

Article-
number

Article name Measurement Weight Color
Consumer 

price incl. VAT
Quantity Remark

24.03.801 Coat stand ’Vine 5’ 174x274x32,5 cm 13,6 kg Anthracite € 2.039,00 1 ** 5 leafs included

24.03.802 Coat stand ’Vine 5’ 174x274x32,5 cm 13,6 kg White € 2.039,00 1 ** 5 leafs included

24.05.512
Coat hanger ’The Sparrow’ 
For him

12 mm 0,2 kg Cedar € 76,00 3
Matches wardrobe 

system

24.05.612
Coat hanger ’The Sparrow’ 
For her

10 mm 0,2 kg Cedar € 76,00 3
Matches wardrobe 

system

24.05.712
Coat hanger ’The Sparrow’
For kids

8 mm 0,1 kg Cedar € 66,00 3
Matches wardrobe 

system

24.01.900 Hook 'Leaf' 4x6,5x10,5 cm 0,150 kg Stainless steel € 49,00 1
Matches wardrobe 

system

24.01.903 Hook 'Leaf' 4x6,5x10,5 cm 0,025 kg
Anthracite bio 
based plastic

€ 19,00 1
Matches wardrobe 

system

24.01.904 Hook 'Leaf' 4x6,5x10,5 cm 0,025 kg
White bio 

based plastic
€ 19,00 1

Matches wardrobe 

system

24.01.905 Hook 'Leaf' 4x6,5x10,5 cm 0,025 kg
Coconut liquid 

wood
€ 19,00 1

Matches wardrobe 

system

24.01.906 Hook 'Leaf' 4x6,5x10,5 cm 0,025 kg
Beech liquid 

wood
€ 19,00 1

Matches wardrobe 

system

24.07.000 Candle holder 'Dish' 1x12,3x12,3 cm 0,4 kg Stainless steel € 49,00 1

24.07.001 Candle holder 'Dish' 1x12,3x12,3 cm 0,4 kg Anthracite € 49,00 1

24.07.002 Candle holder 'Dish' 1x12,3x12,3 cm 0,4 kg White € 49,00 1

24.07.018 Candle holder 'Dish' 1x12,3x12,3 cm 0,4 kg Copper € 59,00 1

24.07.122 Wind light 'Dome' 20x9x9 cm 0,3 kg Glass € 39,00 1

24.07.200 Candle holder 'Dish + Dome' 20,2x12,3x12,3 cm 0,6 kg Stainless steel € 79,00 1

24.07.201 Candle holder 'Dish + Dome' 20,2x12,3x12,3 cm 0,6 kg Anthracite € 79,00 1

24.07.202 Candle holder 'Dish + Dome' 20,2x12,3x12,3 cm 0,6 kg White € 79,00 1

24.07.218 Candle holder 'Dish + Dome' 20,2x12,3x12,3 cm 0,6 kg Copper € 89,00 1

24.06.700 Candle stand 'Torch' 29x12,3x12,3 cm 3,7 kg Stainless steel € 259,00 1

24.06.701 Candle stand 'Torch' 29x12,3x12,3 cm 3,7 kg Anthracite € 259,00 1

24.06.702 Candle stand 'Torch' 29x12,3x12,3 cm 3,7 kg White € 259,00 1

24.06.718 Candle stand 'Torch' 29x12,3x12,3 cm 3,7 kg Copper € 279,00 1

24.06.801 Candle holder 'Shelf' 35x14,5x12 cm 2,5 kg Anthracite € 149,00 1

24.06.802 Candle holder 'Shelf' 35x14,5x12 cm 2,5 kg White € 149,00 1

24.06.811 Candle holder 'Shelf' 35x14,5x12 cm 1,5 kg Teak € 149,00 1

24.06.818 Candle holder 'Shelf' 35x14,5x12 cm 2,5 kg Copper € 169,00 1

24.06.100 Candle holder 'Curve' 28x36,7x12,8 cm 2,9 kg Stainless steel € 349,00 1
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number
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24.06.101 Candle holder 'Curve' 28x36,7x12,8 cm 2,9 kg Anthracite € 349,00 1

24.06.102 Candle holder 'Curve' 28x36,7x12,8 cm 2,9 kg White € 349,00 1

24.06.118 Candle holder 'Curve' 28x36,7x12,8 cm 2,9 kg Copper € 369,00 1

24.06.200 Candle holder 'Curve xL' 36,7x66,2x12,8 cm 3,4 kg Stainless steel € 379,00 1

24.06.201 Candle holder 'Curve xL' 36,7x66,2x12,8 cm 3,4 kg Anthracite € 379,00 1

24.06.202 Candle holder 'Curve xL' 36,7x66,2x12,8 cm 3,4 kg White € 379,00 1

24.06.218 Candle holder 'Curve xL' 36,7x66,2x12,8 cm 3,4 kg Copper € 399,00 1

24.08.100 Candle stand 'The One' 92x22x22 cm 6,4 kg Stainless steel € 299,00 1

24.08.101 Candle stand 'The One' 92x22x22 cm 6,4 kg Anthracite € 299,00 1

24.08.102 Candle stand 'The One' 92x22x22 cm 6,4 kg White € 299,00 1

24.08.118 Candle stand 'The One' 92x22x22 cm 6,4 kg Copper € 329,00 1

24.07.300 Candle stand 'The One + dome' 112x22x22 cm 6,6 kg Stainless steel € 329,00 1

24.07.301 Candle stand 'The One + dome' 112x22x22 cm 6,6 kg Anthracite € 329,00 1

24.07.302 Candle stand 'The One + dome' 112x22x22 cm 6,6 kg White € 329,00 1

24.07.318 Candle stand 'The One + dome' 112x22x22 cm 6,6 kg Copper € 359,00 1

24.07.400
Garden candle stand 
'The One + dome'

123,5x22x22 cm 4,6 kg Stainless steel € 329,00 1
With spike for 

garden use

24.07.401
Garden candle stand 
'The One + dome'

123,5x22x22 cm 4,6 kg Anthracite € 329,00 1
With spike for 

garden use

24.07.402
Garden candle stand 
'The One + dome'

123,5x22x22 cm 4,6 kg White € 329,00 1
With spike for 

garden use

24.07.418
Garden candle stand 
'The One + dome'

123,5x22x22 cm 4,6 kg Copper € 359,00 1
With spike for 

garden use

24.06.300 Candelabra 'Duet' 22x50x65 cm 10,6 kg Stainless steel € 639,00 1

24.06.301 Candelabra 'Duet' 22x50x65 cm 10,6 kg Anthracite € 639,00 1

24.06.302 Candelabra 'Duet' 22x50x65 cm 10,6 kg White € 639,00 1

24.06.318 Candelabra 'Duet' 22x50x65 cm 10,6 kg Copper € 659,00 1

24.06.400 Candelabra 'Duet xL' 22x50x140 cm 11,6 kg Stainless steel € 709,00 1

24.06.401 Candelabra 'Duet xL' 22x50x140 cm 11,6 kg Anthracite € 709,00 1

24.06.402 Candelabra 'Duet xL' 22x50x140 cm 11,6 kg White € 709,00 1

24.06.418 Candelabra 'Duet xL' 22x50x140 cm 11,6 kg Copper € 729,00 1

24.06.500 Candelabra 'Trio' 22x50x85 cm 11,8 kg Stainless steel € 879,00 1

24.06.501 Candelabra 'Trio' 22x50x85 cm 11,8 kg Anthracite € 879,00 1
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* Minimum price is 1m2. Pre-payment and a signed orderform are required. Ask RiZZ sales department for confirmation.
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24.06.502 Candelabra 'Trio' 22x50x85 cm 11,8 kg White € 879,00 1

24.06.518 Candelabra 'Trio' 22x50x85 cm 11,8 kg Copper € 919,00 1

24.06.600 Candelabra 'Trio xL' 22x50x196 cm 13,3 kg Stainless steel € 939,00 1

24.06.601 Candelabra 'Trio xL' 22x50x196 cm 13,3 kg Anthracite € 939,00 1

24.06.602 Candelabra 'Trio xL' 22x50x196 cm 13,3 kg White € 939,00 1

24.06.618 Candelabra 'Trio xL' 22x50x196 cm 13,3 kg Copper € 979,00 1

24.07.500 Candle stand 'Quintet' 22x50x100 cm 18,2 kg Stainless steel € 1.349,00 1

24.07.501 Candle stand 'Quintet' 22x50x100 cm 18,2 kg Anthracite € 1.349,00 1

24.07.502 Candle stand 'Quintet' 22x50x100 cm 18,2 kg White € 1.349,00 1

24.07.518 Candle stand 'Quintet' 22x50x100 cm 18,2 kg Copper € 1.419,00 1

24.07.600 Candle stand 'Quintet xL' 22x50x175 cm 19,2 kg Stainless steel € 1.439,00 1

24.07.601 Candle stand 'Quintet xL' 22x50x175 cm 19,2 kg Anthracite € 1.439,00 1

24.07.602 Candle stand 'Quintet xL' 22x50x175 cm 19,2 kg White € 1.439,00 1

24.07.618 Candle stand 'Quintet xL' 22x50x175 cm 19,2 kg Copper € 1.499,00 1

24.08.200 Candelabra 'Orchestra' 22x50x112 cm 25,1 kg Stainless steel € 1.849,00 1

24.08.201 Candelabra 'Orchestra' 22x50x112 cm 25,1 kg Anthracite € 1.849,00 1

24.08.202 Candelabra 'Orchestra' 22x50x112 cm 25,1 kg White € 1.849,00 1

24.08.218 Candelabra 'Orchestra' 22x50x112 cm 25,1 kg Copper € 1.949,00 1

24.06.900 Candelabra 'Castle' Stainless steel upon request 1

24.06.901 Candelabra 'Castle' Anthracite upon request 1

24.06.902 Candelabra 'Castle' White upon request 1

24.08.021 Bee hotel 'Bee & Bee' Ashwood upon request 1

24.05.815 Swinging seat ’Chit Chat’ 77x172x172 cm Multiplex € 22.000,00 1 ***

24.05.816 Swinging seat ’Chit Chat’ 77x172x172 cm
70 + 

300 kg
Polyester 

white
€ 7.500,00 1 ***

24.05.817 Swinging seat ’Chit Chat’ 77x172x172 cm
70 + 

300 kg
Polyester 
anthracite

€ 7.500,00 1 ***
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