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Het Idee ? 
33 Design stelt een gamma ‘Wallpapers’ voor 
die een trendy en stijvlolle sfeer scheppen.  
De muurcreaties zijn vervaardigd uit bijzonder 
kwaliteitsmateriaal.  Ze zijn eenvoudig om te 
plaatsen, zonder lijm, ze zijn onkreukbaar en 
herhaaldelijk verplaatsbaar.  De originaliteit van 
deze, moderne  en exclusieve motieven zijn 
ontsproten uit de verbeelding van de designer 
Cédric Haeseleer.  Vanwaar het merkwaardig 
effect van deze originele motieven ?   De 
texturen zijn ontstaan uit duizenden knipsels 
en slingers uit traditioneel behangpapier en 
samengebracht tot dit uitzonderlijk resultaat. 
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De Creatie ? 
Met passie en liefde voor Architectuur en 
design, steeds op zoek naar rariteiten in 
decoratie en als amateur klusjesman is 
Cedric steeds op uitkijk naar originaliteit 
en stijl. Cédric Haeseleer verknipt een 
veelvuldigheid aan stukjes papier, sorteert ze 
per golving, beweging en kleur... en brengt 
ze samen tot een sensueel samenspel, zacht 
en vol van verrassingen. Dit resulteert in 
een tafereel met een diepere dimensie, die 
hij fotografeert en numeriek bewerkt. Elk 
van deze ‘Wallpapers’  inspireert tot steeds 
nieuwe waarneming naargelang de blik, de 
afstand en het aanvoelen.

Achter ’33 Design’, Schuilt een man.
Cédric Haeseleer groeide op in een artisten 
milieu, al sinds zijn prille jeugd. Hij Studeerde 
filmkunst vooraleer zich te richten naar het 
pure Graphisme. Zij passie voor décoratie en 
Graphisme  groeide steeds verder en kwam 
tot dit uitzonderlijk resultaat.  Rondom hem 
assisteerde en adviseerde hij zijn naasten 
bij de realisatie van hun projecten.  Vandaag 
werkt Cédric samen met een handvol 
architecten die gewonnen en verleid werden 
door zijn ‘Wallpapers’, ... Cedric lanceert ’33 
Design’
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Adecoblue - cederico8

De golvingen binnen het graphisme 
Adecoblue verzachten de hoekkige vormen 
en geven hierdoor een ‘Vintage aspect’.Deze 
werd uitgewerkt in blauw-turqoise nuances 
en in de tinten bruin-beige.

Lagoon - cederico8

Lagoon, of zachte Oosterse uitstraling vanuit 
de azuurblauwe zuidzee... een ode aan 
ontspanning en welbehagen.

Adecone - cederico8

Adecone geeft een gestructureerd en 
geometrisch  resultaat.  Een zachtheid komt 
voort uit de driedimensionale kegels  door 
een duizelingwekkend perspectief.  De 
grijs-blauwe tinten  geven een uitzonderlijk 
harmonieus effect, deze is perfect plaatsbaar  
in elke ruimte van  de woning..

GlamBlack - cederico8

GlamBlack biedt een waar visueel genot .  
Een Glamoureus motief met een tikkeletje 
stoekheid door  het leer hierin grafisch 
verwerkt. Hier geven de schaduweffecten een 
sombere nuance in de sfeerschepping binnen 
een pallet van erotisch zwart-grijs, met een 
aubergine toets.

Acht Thema’s vertegenwoordigen de collectie ‘cederico8’ :
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Fleurs du Mâle - cederico8

Een ervaren huwelijk tussen lichamen 
harmonieus geordend en vermennigvuldigd 
tot een verlangen een suptiele suggestie 
met een tikkeltje erotisme.   Een denkbeeldig 
gamma aan warme lichaamskleuren in een 
meeslepend oranje tint.

Mind - cederico8

Mind “ spirituele inspiratie” De witte bochten 
en golvingen alom aanwezig resulteren in 
een rustgevende en relaxerende uitnodiging 
die  u verwelkomt...

Traffic Jam - cederico8

Traffic Jam cirkels in cirkels tot in het 
oneindige die een ‘traffic Jam’ van circulaire 
vormen uitlokken, vakkundig (bedachtzaam) 
gestructureerd . Een contrast van zachte, 
heldere en donkere tonen.  Om doorheen te 
dwalen en verdwalen...

One for Love - cederico8

Liefdesrood, vurig rood, passioneel rood in 
een Ard Déco versie. Verfraaid met enkele 
gitzwarte toetsen en en bedekt met een 
orientaalse nevel, voor een zacht graphisme 
die zachtheid en sensualiteit omarmd.  
Ambiance Cosy.…

Acht Thema’s vertegenwoordigen de collectie ‘cederico8’ :
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Deze tendensvolle design-muurcreaties, 
uit de collectie ‘cederico8’   geven aan 
uw muren een vrijheid aan inspiratie,  
sierlijkheid  en een nooit eerder geziene 
uitstraling.  De superieure kwaliteit  van de 
‘Wallpapers’ en brandwerende materie die 
daareenboven  eenvoudig  in onderhoud 
is, geeft uw interieur een bijzondere en 
sierlijke uitstraling .
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