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Glazen Dopper

een inspirerend blog met allemaal leuke foto's en tips over
interieur, design, lifestyle, architectuur, kunst , cultuur en kids.
aangevuld met lekkere recepten. modern, hip, trendy, tijdloos en
altijd net even anders dan anders, mooier en leuker. laat je
inspireren en volg ons!
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Een stijlvolle glazen uitvoering van de bekende waterfles, de glazen dopper. Deze
misstaat niet op je bureau of op tafel. Daarnaast is het in de tijd van te veel plastic
natuurlijk raar om uit plastic te drinken… Glashelder.

Het is meteen een statement. Hiermee wordt benadrukt dat al het water in Nederland zo
helder is als glas en dus óók het buitenwater. Geen drijvend  plastic, geen plasticsoep.

Er zijn 2 uitvoeringen van deze glazen dopper, een reguliere en een dubbelwandige en
dat is meteen een thermosfles. Slim.

Oude blog over de Dopper: h�ps://jmdinspireert.com/2016/03/08/dopper/
(h�ps://jmdinspireert.com/2016/03/08/dopper/)

Lua

Hebben jullie allemaal groene vingers? Of bezwijkt er zo nu en dan een groene vriend?
Daar is een handige oplossing voor:

De Lua, the smart plant pot van van MUdesign is een pot-met-gezichtje, een soort
Tamagotchi en deze laat precies zien waar behoefte aan is. Er zijn 15 emotions af te lezen
en er is zelfs een app te downloaden waarop je kan zien hoe het is gesteld met je plant.
Reuzehandig toch?

Alsnog groene vingers!

Gespot bij The Independent.
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Lukt het niet? Neem dan deze: h�ps://jmdinspireert.com/2017/09/12/cactus/
(h�ps://jmdinspireert.com/2017/09/12/cactus/)

Game Table

Een must-have voor iedereen met een zwembad in de tuin: deze drijvende stoelen mét
tafel waarop je spelletjes kan spelen. Kaarten bijvoorbeeld. De speelkaarten zijn
geplastificeerd en kan je dus prima gebruiken. De stoelen en tafel zijn te koppelen zodat je
niet wegdrijft…

Lekker a�oelen tijdens het potje pesten of klaverjassen, of…

Leuk! Gespot bij HomeDesign en weer te bestellen bij Amazon.

Meer tips voor in of rond het zwembad? Check: h�ps://jmdinspireert.com/tag/zwemmen/
(h�ps://jmdinspireert.com/tag/zwemmen/)

 

Geyser
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Echte avonturiers kunnen waarschijnlijk dagen of zelfs weken zonder. Zonder douche.
Maar voor degeen die best gaat afzien deze vakante, die bijvoorbeeld gaan wandelen,
dagen achtereen. Of voor de wildkampeerders onder ons:

Check deze draagbare douche! Ok, je hebt water nodig en stroom. de Geyser is ook op te
laden in je auto en na 15 tot 35 minuten kan je wel 7 minuten heerlijk douchen. Aan de
tank zit een slang met daaraan een soort spons waarmee je zelfs de vieste modder kan
wegscrubben belooft het promofilmpje. Handig.

Gevonden bij Intheknow en helaas is het nog een prototype… wellicht volgend zomer te
bestellen/ gebruiken?

Geen zin in gesleep met toiletpapier? h�ps://jmdinspireert.com/2018/07/06/pillen/
(h�ps://jmdinspireert.com/2018/07/06/pillen/)

the Shoal Tent
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Drijvend kamperen? Dat ziet er erg leuk uit! Deze Floating Shoal Tent is een tent bovenop
een opblaasboot en geschikt voor meerder personen om in te slapen.

Zodra je de boot vol lucht pompt gaat de tent al omhoog door de 4 staanders die ook vol
lucht lopen. Handig en eenvoudig.

Gevaarlijk? Nee, mits je op rustige meren of ondiepe rustige beekjes en riviertjes gaat
drijven… Leuker dan een gewone bootje op en een tent aan het water, toch?

Door ons gespot bij ifitshipitshere.

Meer mbt buitenleven? h�ps://jmdinspireert.com/2018/02/03/eatout/
(h�ps://jmdinspireert.com/2018/02/03/eatout/)

K-X2
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Zomerweer, tijd voor gekke gadgets. Gadgets voor in en op het water. Wat denken jullie
van een piepklein elektrisch bootje voor jou alleen?

De K-X2 haalt wel 52 km per uur en de forse accu hoeft pas geladen te worden na een
uurtje varen. Kost wat, heb je ook wat [Bij-na 6.000 dollar…]

Door ons gespot bij FreshGadgets

Oók voor jou alleen: h�ps://jmdinspireert.com/2019/04/19/toilet-golf/
(h�ps://jmdinspireert.com/2019/04/19/toilet-golf/)

Waterwoning

Het Nederlandse architectenbureau Waterstudio.nl heeft een waterwoning ontworpen die
vast op de klimaatveranderingen inspeelt; de woning kan zich bij een orkaan boven de
golven uit drukken. Zo kan de wind er om heen en zelfs onderdoor en slaan golven niet
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meer tegen de woning. De woning kan tot wel 6 meter uit het water komen is zo een
orkaanbestendige watervilla.

Het idee is gehaald uit de Offshoretechniek. Olieplatvormen kunnen zich ook uit de zee
omhoog duwen bij storm. Architect Koen Olthuis heeft zijn plannen net toegelicht in
Miami, daar ligt deze watervilla dan ook daadwerkelijk. Ook in Miami zijn problemen
wanneer het water hoog komt. Evenals Tokyo, New York en Hong Kong.

Goedkoop is deze villa -nog- niet, het heeft een prijskaartje van 5,5 miljoen euro, maar er
wordt gewerkt aan meer gangbare varianten. Daarnaast aan drijvende torens en zelf
drijvende parken en meer. Zodat steden veel flexibeler kunnen worden. Mooi idee!

Vorige architectuurpost: h�ps://jmdinspireert.com/2018/12/10/uitkijktoren/
(h�ps://jmdinspireert.com/2018/12/10/uitkijktoren/)
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