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As true
crafters
of origin
we look
for the
best
possible
harmony
between
culture
and nature.



The Art of 
Craftsmanship
Onze limited edition Art kast gemaakt van 
reclaimed teak is vanaf heden exclusief 
verkrijgbaar. Scan de QR code voor onze 
exclusieve partners of ga naar 
dbodhi.com/winkels voor meer informatie. 

dbodhi.com

Crafters
of Origin



Het verhaal
van dBodhi®

Wij zijn ambachtsmensen met een diepe 
waardering voor de natuur. 
Voor ons is de natuur niet alleen mooi, 
het is alles. Het is de oorsprong van 
alle creatie en de bron van onze 
inspiratie.

Wanneer we meubels maken zoeken we 
altijd naar de best mogelijke harmonie 
tussen cultuur en natuur, waarbij we de 
kunst van het vakmanschap gebruiken als 
eerbetoon aan beide.

Aan de hand van oude kennis en Javaanse 
traditie maken we van natuurlijke en 
gerecyclede materialen unieke
meubelstukken van hoge kwaliteit, 
elk met hun eigen verhaal.



Van buiten
naar binnen
De herfst staat voor de deur en we 
gaan weer meer naar binnen. Maar 
niet zonder het gevoel van het zomerse 
buitenleven met ons mee te nemen. 
Middels natuurlijke materialen, 
veelal van gerecyclede oorsprong, 
houd je ook in de koude maanden 
de natuur dichtbij.

1. Bucket & Barrel Hanglampen
2. Coco Dressoir 
3. Knut Salontafel set
4. Brawny Eetkamerstoel 
5. Artisan Eettafel 

Bekijk meer op dbodhi.com



The source 
of our inspiration



Collecties Bekijk meer op dbodhi.com

De iconische tafels 
van deze collectie 
zijn volledig 
vervaardigd uit 
gecertificeerd, 
massief, teruggewonnen 
teakhout van hoge 
kwaliteit.

Artisan
Het werk van de 
lokale ambachtslieden 
die we tijdens onze 
reizen ontmoetten, 
inspireerden ons tot 
deze speciale collectie. 
De woonaccessoires 
in verschillende 
materialen en structuren 
zijn allemaal ontworpen 
om te combineren met 
onze meubels.

Collectables

De combinatie van 
teruggewonnen hout en 
handgeweven rotan 
maakt van de items uit 
de Karma-collectie 
echte eyecatchers, 
met een stijlvolle 
vintage, industriële 
look.

Karma
Charcoal

Het mooie, speelse 
weefsel van de abaca 
wordt gecombineerd met 
elegant afgewerkt en 
teruggewonnen teakhout. 
Hierdoor hebben de 
Caterpillar-stoelen 
een eenvoudige maar 
warme uitstraling. 
Met de
Caterpillar-collectie 
breng je de natuur echt 
in huis.

Caterpillar

Met onze Bright
collectie, bieden we 
een grote 
verscheidenheid aan 
lampen die niet alleen 
functioneel zijn, maar 
ook een mooie 
aanvulling op je 
interieur. Net als bij 
onze meubels hebben de 
lampen een natuurlijke 
look en zijn ze met 
grote zorg handgemaakt. 

Bright

dBodhi®
Catalogus

Wil je meer over onze 
collecties weten? 
Onlangs hebben we een 
CO2 neutrale catalogus 
gemaakt van gerecycled 
en FSC papier. Een 
prachtig boekwerk 
waarin ook de 
avontuurlijke natuur 
van Java en het 
ambachtelijke 
productieproces 
uitgebreid aan bod 
komen. Een catalogus 
ter waarde van €20 die 
we tot 1 december 
cadeau aanbieden bij 
gebruik van code 
‘catalogus21’. Ga naar 
dbodhi.com/catalogus of 
scan de qr-code. 



Reclaimed
Teak
Ons teruggewonnen teakhout is 
afkomstig van eeuwenoude 
huizen uit afgelegen dorpen 
in Oost-Java. Het teakhout 
komt uit een regio die bekend 
staat om haar hoogwaardige 
teak, en komt van bomen van 
meer dan 60 jaar oud. Door de 
flinke leeftijd en levendige 
geschiedenis zit het rustieke 
hout vol karakter.

Met haar unieke texturen is 
ons gerecyclede teakhout 
duidelijk te onderscheiden 
van nieuw hout. Het 
hergebruik zorgt niet alleen 
voor historie en karakter, 
maar is ook nog eens goed 
voor het milieu.

See how it’s made



1. Bright Hanglampen 
2. Caterpillar Twin Eetkamerstoel 
3. Karma Charcoal Kast 
4. Xono Eettafel 
5. Wave Bijzettafel

Graag stellen we je voor aan 
onze Creative Director Yvet van 
Riek. Twee jaar geleden kwam ze 
aan op het paradijselijke 
eiland Java waar ze vooral haar 
inspiratie vindt in de natuur. 
“Beeldend zoek ik een weg om 
anderen in verbinding te bren-
gen met mijn, en onze, wereld. 
Het is mijn liefde voor natuur 
en ambacht waar ik anderen mee 
probeer te verbinden.” Zie hier 
de favoriete items van Yvet.

Zie meer op dbodhi.com

Terug naar
de bron

Handgeweven Abaca



 

 

Ons nieuwe Grace dressoir is een 
waar stuk vakmanschap. Gemaakt van
reclaimed teakhout met deurtjes 
van handgeweven kokosnerf die 
worden gesponnen op traditionele 
wijze.

 
 

dbodhi.com

Scan de QR code voor onze 
exclusieve partners of ga naar 
dbodhi.com/winkels voor meer 
informatie.

Het
Exclusieve
Grace
Dressoir



Artwork
Giveaway
Win dit handgemaakte Artwork van dBodhi®! 
Binnenkort lanceren wij onze Art Gallery en 
vooruitlopend op dit heugelijke feit willen 
wij alvast een werk verloten. Schrijf je voor 
1 december 2021 in via op ‘dbodhi.com/win' 
of scan de QR code. De winnaar zal in de eerste 
week van december bekend gemaakt worden 
via Instagram. 

dbodhi.com

"Look into nature and
you will understand
the world."

Raymond Davids
Oprichter van dBodhi




