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Aanzien doet gedenken
lasergesneden acrylaat | fluoriserende folie | MDF
58,1 x 58,1 x 3,8 cm (elk) | 2008 - 2012
oplage 3 + 1
In de geest
lasergesneden acrylaat | fluoriserende verf
93,3 x 58,1 x 3,8 cm (elk) | 2012
oplage 3 + 1

Image of remembrance
lasercut acrylic | fluorescent foil | MDF
58,1 x 58,1 x 3,8 cm (each) | 2008 - 2012
edition 3 + 1
In the spirit
lasercut acrylic | fluorescent paint
93,3 x 58,1 x 3,8 cm (each) | 2012
edition 3 + 1

Reiken
lasergesneden acrylaat | fluoriserende folie | MDF
154 x 58,1 x 3,8 cm (elk) | 2009 - 2013
oplage 3 + 1

Reaching
lasercut acrylic | fluorescent foil | MDF
154 x 58,1 x 3,8 cm (each) | 2009 - 2013
edition 3 + 1

Voor de zekerheid
lasergesneden acrylaat | fluoriserende verf | MDF
135 x 135 x 3,8 cm | 2012
oplage 3 + 1

To be sure
lasercut acrylic | fluorescent paint
135 x 135 x 3,8 cm | 2012
edition 3 + 1

Room with a view
lasergesneden acrylaat | fluoriserende folie | MDF
58,1 x 93,3 x 3,8 cm | 2010 - 2012
oplage 3 + 1

Room with a view
lasercut acrylic | fluorescent foil | MDF
58,1 x 93,3 x 3,8 cm | 2010 - 2012
edition 3 + 1

Geen wonder
lasergesneden acrylaat | fluoriserende verf
93,3 x 58,1 x 3,8 cm | 2012
oplage 3 + 1
Transito
lasergesneden acrylaat | fluoriserende folie | MDF
58,1 x 58,1 x 3,8 cm (elk) | 2009 - 2012
oplage 3 + 1
Mind your step
lasergesneden acrylaat | fluoriserende folie | spiegelfolie
230 x 120 x 3,8 cm | 2013
formaat en uitvoering in overleg

No wonder
lasercut acrylic | fluorescent paint
93,3 x 58,1 x 3,8 cm | 2012
edition 3 + 1
Transito
lasercut acrylic | fluorescent foil | MDF
58,1 x 58,1 x 3,8 cm (each) | 2009 - 2012
edition 3 + 1
Mind your step
lasercut acrylic | fluorescent foil | mirrorfoil
230 x 120 x 3,8 cm | 2013
size and design in consultation
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