
  

Dit vintage telegram uit 1957 van SUSZ is een vrolijke prent 
met een boodschap voor aan de muur en een echte 
blikvanger in jouw huis.  
 
Voor dat ene lege plekje aan jouw muur kun je maar geen originele 
wanddecoratie vinden. Met een telegram met een fraaie afbeelding dat een 
verhaal verteld, kan je helemaal blij worden en daarmee jouw muur 
opvrolijken. De 10 unieke vintage telegrammen van SUSZ zijn zeldzaam en 
nergens anders verkrijgbaar.   

Deze fraaie prent verdiend een speciale plek in jouw huis. Naast de gekleurde 
afbeelding staat er ook een unieke, Franstalige boodschap geplakt met een typewriter 
font. Waar vind je dat nog! Met een lijstje of een passe-partout maak je de look 
helemaal compleet. De telegram van SUSZ is daarnaast ook nog eens super 
duurzaam! Want: reproducties van gerecycled papier en gedrukt met plantaardige 
inkten. En misschien wel nóg duurzamer, het origineel is ook verkrijgbaar. 

Storytelling 
Alle tien authentieke en zeldzame telegrammen stammen uit 1957. Met hun 
Franstalige boodschap en prachtige illustraties zijn deze vintage items een origineel en 
intrigerend kunststukje voor aan je muur. Je kan uren fantaseren over het verhaal dat 
achter deze boodschappen schuil gaat!  

Innovatief 
Anders dan de conventionele drukkerijen, is het telegram gedrukt zonder water en 
bespaard daarmee de groene drukker met al haar drukwerk 10.000 tot 25.000 liter 
water per jaar, per machine. Dit proces zorgt er voor dat er 80% minder proefvellen 
worden verbruikt. De drukplaten worden zonder chemicaliën gemaakt. De CO2-
uitstoot ligt zo’n vijf maal lager dan bij conventionele persen. De gebruikte inkten zijn 
plantaardig en composteerbaar én kleurvast. 

Telegram  
Het originele telegram is gedrukt op oud grafisch papier en op de achterkant voorzien 
van een originele datumstempel. De reproducties zijn gedrukt op 300 grams, 100% 
gerecycled papier en verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage. Afmeting 24,4 x 19,5 
cm. Prijs originele prent € 59,95. Reproductie € 9,95 per stuk.  
Maak de look zelf compleet met een mooie bijpassende lijst of passe-partout. 

Over SUSZ  
SUSZ heeft een uniek aanbod in duurzame wanddecoratie én woonaccessoires. 
Alle producten voldoen aan de specifieke eisen en zijn gelabeld met een SUSZ 
duurzaamheidsscore. Ook zijn er volop MVO producten te vinden. Het assortiment 
bestaat o.a. uit historische wandplanken, akoestische panelen, behang, gerecyclede 
sta- en hanglampen, handgemaakte poefs en sierkussens van gebruikte wollen 
dekens, vogelillustraties, maar ook muurverf van 100% mineralen. Daarnaast is er 
een kadoshop aanwezig, gevuld met de allerleukste wannahaves met een duurzaam 
karakter zoals een lieveheersbeestjes- of bijenhotel en bedrukt groeipapier. Bekijk het 
volledige assortiment op www.susz.nl. 
 
Noot voor de redactie: Voor aanvullende informatie, interview aanvragen of een andere 
samenwerking kunt u contact opnemen met Angelique Bosman (06- 173 88 690 of angelique@susz.nl). 
Meer afbeeldingen in hoge resolutie zijn op te vragen.  
Wij horen het graag indien u iets wilt publiceren. Graag vermelden bij publicatie: SUSZ – https://www.susz.nl. 

https://www.susz.nl/product-category/telegram/
https://www.susz.nl/kadoshop-susz/
http://www.susz.nl

