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DOORHANDLE COLLECTION

DESCRIPTION
AUDREY IS A DOORHANDLE COLLECTION BASED ON CONTRAST BETWEEN MATT
AND MIRROR POLISHED COPPER SURFACES.
THE HANDPOLISHED FRONT SURFACE OF OBJECT BECOMES A MIRROR THAT
REFLECT ARCHITECTURE AROUND IT.
THE MONIKER IS A NOD TO AUDREY HEPBURN, A NAME THAT WAS ALWAYS SURE
TO OPEN DOORS.
MATERIAL
MATT AND MIRROR POLISHED COPPER
OTHER MATERIALS AND FINISHES ON REQUEST
DIMENSION
DOORHANDLE 30 X 125 X H60 MM
ACCESSORIES COLLECTION ON REQUEST
DESIGN
JEAN-FRANÇOIS D'OR | LOUDORDESIGN STUDIO
CLIENT
VERVLOET | PRODUCED AND DISTRIBUTED BY VERVLOET
PICTURES © STÉPHANIE DEROUAUX

I remember the 50s as a time of
renewal and of regained security.
There was a rebirth of opportunity, vitality, and enthusiasm;
a return to laughter and gaiety;
the world was functioning again.
Above all there was a wonderful
quality of hope, born from relief
and gratitude for those greatest
of all luxuries :
freedom and peace.

Audrey Hepburn
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BÉQUILLE & ROSACE

SERRURE

SERRURE

CONDAMNATION

BOUTON ENTRÉE - GRANDE PATÈRE

CACHE

BOUTON PORTE - PATÈRE MEDIUM

BOUTON DE CONDAMNATION

PLAQUE L200 RONDE

PLAQUE L200 CARRÉE

BOUTON MEUBLE - PETITE PATÈRE

CACHE

PETIT MIROIR DE TABLE

CACHE

CONDAMNATION

SERRURE

SERRURE

BOUTON MEUBLE - MINI PATÈRE

CACHE

CACHE

CONDAMNATION

PLAQUE L345 CARRÉE

SERRURE

SERRURE

PLAQUE L345 RONDE
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MINI TABLE MIRROR D70 mm | MATT AND MIRROR POLISHED PINK GOLD

Vervloet is an outstanding reference with more than a century of experience
in the field of decorative hardware. Every piece of Vervloet’s collection is
moulded and cast in the purest bronzes and brasses, then chased and
finished by highly qualified craftsmen. The company offers a vast range of
possibilities. Thousands of models, result of several generations of master
bronze craftsmen.
All the different stages of manufacturing (casting, chiseling, adjusting, polishing, gilding) have been integrated in Vervloet’s workshop and are carried out
by craftsmen for whom "art" still means something. The decorative hardware
resulting from this process is in no way to be compared with the chain –
worked industrial products. Vervloet pieces produced are real jewels, each
one finished by hand.

Sinds het oprichten van de firma, nu meer dan een eeuw geleden, heeft
Vervloet een buitengewone goede reputatie opgebouwd in het kunstbouwbeslag. Elk stuk van onze collectie wordt gegoten en ontworpen in het puurste
brons en messing, vervolgens nauwkeurig bewerkt en behandelt door onze
ervaren ambachtslieden.
Het bedrijf geeft een waaier aan mogelijkheden en beschikt over duizenden
modellen voortvloeiend uit verschillende generaties meester ambachtslieden.
De verschillende stadia in de productie (ontwerpen, beitelen, aanpassen,
polieren, vergulden) werden volledig geïntegreerd in Vervloet’s atelier en
uitgevoerd door ambachtslieden voor wie ‘kunst’ nog steeds iets unieks
betekent.
Het kunstbouwbeslag dat op deze wijze gecreëerd is, is op geen enkele wijze
te vergelijken met het industriële kettingwerk.
Vervloet maakt werkelijk juwelen, elk een met de hand afwerkt.

www.vervloet.com

JEAN-FRANÇOIS D’OR

Born in 1974, Jean-François D’Or is now a flourishing designer, productive
without being overly so, discrete but communicative at the same time.
After obtaining his degree in industrial design from ENSAV La Cambre in
1998, this young man from Brussels began his career with lighting company
Light, where he joined the design team and worked alongside Maarten Van
Severen and Hans De Pelsmacker. There he was appointed product development manager.
In 2003, he opened his own studio: in no time at all, his pieces caught the eye
of prestigious companies in Belgium as well as France: Cinna, Domani,
Interni Edition, Jongform, Ligne Roset, Reflect+, Toss B, Magnitude, Vervloet
and many more put their trust in him. As well as lighting, he began to develop
indoor and outdoor furniture as well as pieces made from a range of materials
including glass and ceramics.
Taking into account both companies’ requirements and users’ needs, his work
is always tempered with a need for correctness.
His designs are calm, simple and logical, standing out as much for their
clarity and readability as for their intrinsic poetry. His pieces have been
exhibited many times in Brussels, Milan, Paris, London, Stockholm...
Voted Belgian designer of the year in 2013, Jean-François D’Or continues
on a steady path of flawless rigour.

Jean-François D’Or werd geboren in 1974 en ontpopte zich tot de professionele designer die hij nu is. Productief maar niet omslachtig, communicatief
doch bescheiden. Nadat hij in 1998 als industrieel vormgever afstudeerde
aan de ENSAV La Cambre, begon de jonge Brusselaar zijn carrière bij
verlichtingsbedrijf Light, waar hij deel uitmaakte van het ontwerpteam en
samenwerkte met bekende namen als Maarten Van Severen en Hans De
Pelsmacker. Later werd hij daar verantwoordelijke voor de productontwikkeling. In 2003 opende hij zijn eigen studio en al snel vonden zijn ontwerpen
weerklank bij vooraanstaande fabrikanten in België en Frankrijk. Labels als
Cinna, Domani, Interni Edition, Jongform, Ligne Roset, Reflect+, Toss B,
Magnitude en Vervloet gingen met hem in zee. Naast verlichting ontwikkelt hij
tegenwoordig ook meubels voor zowel binnen als buiten en objecten van
verschil lende soorten materiaal, zoals glas en keramiek.
Zijn benadering, die de eisen van ondernemingen en de noden van eindgebruikers nooit uit het oog verliest, wordt steevast getemperd door een plichtmatige hang naar zuiverheid.
Zijn rustige, eenvoudige en logische creaties doen zich niet alleen gelden
door hun vanzelfsprekende toegankelijkheid maar ook door hun innerlijke
poëzie. Zijn designobjecten werden al verschillende malen tentoongesteld in
Brussel, Milaan, Parijs, Londen, Stockholm...
Onlangs werd hij uitgeroepen tot Belgische designer van het jaar 2013 en
daarmee bevestigt Jean-François D’Or de standvastigheid en rechtlijnigheid
van een foutloos parcours.

www.loudordesign.be
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