


ROYAL DELFT IS DE LAATST OVERGEBLEVEN 

DELFTS AARDEWERKFABRIEK UIT DE 17E EEUW. 

HIER WORDT HET WERELDBEROEMDE 

DELFTS BLAUW VOLLEDIG MET DE HAND GESCHILDERD 

VOLGENS EEUWENOUDE TRADITIES.
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Een herinnering zit van binnen 
en blijft altijd bij je

Het verlies van een dierbare is onomkeerbaar en verwerkt iedereen op een 

andere manier.

De behoefte aan een fysiek eerbetoon, ritueel of traditie is van alle eeuwen en 

gaat door alle leeftijden, rangen, standen en achtergronden heen. 

Om te eren, te gedenken en om kracht en energie uit te halen.

Tastbare troost. Voor de generatie van nu en van later.
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Tijdens het maakproces is dit unieke object door talloze krachtige en tedere 

handen gegaan. Van het maken van de mal tot het gieten. 

Van het decoreren tot het glazuren. 

En van het stoken tot het keuren en borgen van de kwaliteit.

Het besef van de inhoud en de emotionele waarde zorgt voor extra 

bewustwording bij onze makers en meester-schilders. 
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Memento Blue Pebble

Subtiel, licht, handzaam, opvallend en onopvallend tegelijk. 

Een organische vorm voorzien van een compacte sluitzegel. 

Stijlvol vormgegeven design. Symbolisch gedecoreerd.

Uitnodigend om vast te houden en te koesteren. 

Een kunstobject voor in je interieur met een speciale inhoud.

Royal Delft geeft met dit product een hoeveelheid as van een dierbare een

 veilig en stijlvol omhulsel. 
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COLLECTIE
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Bird in Paradise

True Love

Rustic Flowers

Free as a Bird
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De handgeschilderde decoraties komen voort uit vele 
vormen van inspiratie

Metaforen, symbolen en patronen met allemaal een andere oorsprong.

Diverse kunststijlen gebaseerd op de wisselende natuur, 

de levensloop, heimwee en verlangen, transformatie en de eeuwige liefde. 
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Sailing

Blue Flower

The Wave

Tempo Doeloe
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Ambachtelijk handwerk 
Respectvol en liefdevol

Aandachtig en zorgvuldig
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Dandelion

Tree of Life

Blossom Blues
Feather
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Aangepast ontwerp

Naast de collectie van onze handgeschilderde Memento Blue Pebbles, bestaat de 

optie tot een eigen decoratie.

Een speciale wens of idee wordt in persoonlijke samenspraak met een van onze 

meester-schilders vertaald en verwerkt tot een voorstel.
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Sluitzegel opties

De sluitzegel aan de onderzijde in effen blauw of wit zorgt dat de inhoud veilig blijft.

Een keramisch transfer biedt de optie om deze verder te personaliseren.

In dezelfde kleuren met een vast aantal tekens en verschillende 

opmaakmogelijkheden.

•  tekst buitenrand max 2x 25 tekens inclusief spaties

•  tekst midden max 60 tekens inclusief spaties
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Specificaties

Materiaal : Delfts blauw aardewerk

Decoratie : handgeschilderd 

Afmeting :  ø 105 mm x h 48 mm

Gewicht :  ± 160 gram

Inhoud :  ± 180 ml



Rotterdamseweg 196, 2628 AR Delft
T. 015 760 0800  |  sales0@royaldelft.com

www.royaldelft.com
Royal Delft is part of Royal Delft Group


