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Terra Essence: ‘Lifestyle for your pet’
Na de succesvolle introductie van het lifestyle-merk
‘Designed by Lotte’ komt Van Riel Distripet dit jaar
met een nieuwe collectie voor honden en katten:
Terra Essence. Deze nieuwe collectie is gebaseerd
op een down-to-earth lifestyle en combineert een
back-to-basicgevoel met natuurlijke eenvoud.

Het ontwikkelen van eigentijdse producten voor honden en katten,
die meegaan in de lifestyle-trends uit de mode- en interieurbranche,
neemt een grote vlucht. Dit is goed te zien in de Terra Essencecollectie, die is gebaseerd op een down-to-earth lifestyle, waarbij
‘essentials’ uit de natuur een belangrijke inspiratiebron vormen.

Terra Essence
Dat de Terra Essence-producten aansluiten op de huidige mode- en
interieurtrends vertelt de slogan bij het merk: ‘Lifestyle for your pet’.
Om het natuurlijke karakter van de collectie te benadrukken is bij
enkele producten gebruikgemaakt van natuurlijke materialen zoals
bananenblad. Het kleurengamma van de stoffen is afgestemd op
de trends in interieur en outdoormeubilair. Terra Essence past
kortom in ieders interieur!
De Terra Essence-collectie bestaat uit prachtige ligkussens en ligbedden voor honden en katten. Maar de nieuwe lifestyle-collectie
omvat natuurlijk meer. Er zijn eetbakken, looplijnen, halsbanden,

labels zijn verfraaid met een henneptouwtje. Dergelijke nuances

sofa’s, flosstouwen en zelfs een ligzak te verkrijgen met hetzelfde

zijn ook terug te vinden bij de producten: deze zijn allemaal voor-

dessin.

zien van een fraai uitgevoerd textiel-label met het Terra Essence/Designed by Lotte-logo.

Het unieke krabmeubilair voor katten maakt de collectie helemaal
compleet en de vormen zijn duidelijk gebaseerd op het herkenbare

Kortom, Van Riel Distripet is volop in beweging en loopt voorop

Terra Essence-dessin; de twee vierkantjes die eenvoud symboliseren

in de branche als het gaat om lifestyle-producten voor huisdieren.

en terugkomen op alle producten. Tevens zijn organische vormen

Het succes van Designed by Lotte heeft ervoor gezorgd dat men

uit de natuur terug te vinden in het achtergronddessin van de

een continue stroom aan collecties en producten kan verwachten

stoffen.

in de toekomst. Nieuwsgierig geworden? Wij vertellen u graag
meer over de collecties en producten van ons nieuwe merk:

Collectie
Ieder afzonderlijk product bevat een collectieboekje waarin de
gehele collectie aan de consument wordt gepresenteerd. Dat
Van Riel ook hierbij denkt aan details, blijkt uit het feit dat de
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