
   

Deze hanglamp van berkenhout geeft een fijne & natuurlijke 
sfeer in jouw huis én draag je bij aan een schoner milieu. 
 
Je wilt een unieke hanglamp, design maar dan zonder al teveel poespas en 
van natuurlijke materialen. Ophangen, ledlamp erin en klaar. Susz’s 
hanglamp van berkenhout is handgemaakt van valhout en dus 0% afval. 

Opvallende hanglampen zijn er genoeg, maar zijn ze ook duurzaam geproduceerd? 
Jouw unieke hanglamp van berkenhout mag gezien worden boven de eettafel of lekker 
intiem op het toilet. De hanglamp van SUSZ is daarnaast ook nog eens super 
milieuvriendelijk! Want: gemaakt van gevonden valhout, geen boomkap, geen 
houtverspilling.  

Valhout uit Nederlandse bossen 
 
Valhout is eigenlijk niets anders dan omgewaaide bomen en takken die het loodje 
hebben gelegd. Met respect voor het bos en haar biodiversiteit wordt het berkenhout 
opgeraapt en opnieuw gebruikt (lees: upcycle). De weerbarstige barst blijft behouden 
en op de kopse kanten van de hanglamp zijn de groeiringen van de overleden boom 
duidelijk zichtbaar.  

No waste! 
 
Wat deze hanglamp extra bijzonder maakt is dat de houtbewerker zelf het bos heeft 
bezocht en het gevallen en het mooiste berkenhout heeft geraapt. Er is geen bijl voor 
in de boom gezet. De hoofdtak wordt uitgefreesd tot een hanglamp, de smallere 
zijtakken kunnen prima dienst doen als waxinelichthouders. Het zaagsel en 
houtkrullen krijgen een bestemming als vulmateriaal in de verpakking. 100% 
Duurzaam, 0% afval, alles wordt gebruikt. 

Betaalbaar design  

De opvallende, handgemaakte hanglamp van berkenhout wordt speciaal voor SUSZ 
gemaakt en is uitsluitend in de webwinkel verkrijgbaar. De prijs is € 49,95 inclusief 
snoer, exclusief stekker en ledlamp. Een stoere woonaccessoire geschikt voor elke 
ruimte; keuken, slaapkamer, toilet, kantoor en natuurlijk in jouw woonkamer. 
Elke hanglamp is uniek, daar zijn er geen twee van. 

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 wandplanken van oud hout, handgemaakte krukjes, zitbankjes, 
vensterbank bankjes en sierkussens van gebruikte wollen dekens. Ook kan je er 
terecht voor duurzame akoestische panelen. Daarnaast is er een kadoshop aanwezig, 
gevuld met de allerleukste wannahaves met een duurzaam karakter zoals een 
lieveheersbeestjes- of bijenhotel en notitieboekjes met een geüpcyclede omslag. 
Tijdens de feestmaanden is de kerstshop online met super leuke en duurzame 
kerstboxjes voor een kleine prijs. 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/hanglamp-duurzaam-hout/
https://www.susz.nl/kadoshop-susz/
https://www.susz.nl/kerstshop/
http://www.susz.nl

