IndoHo-collectie
Abstracte marmeren (tuin)beelden.
Dit is een unieke collectie beelden uit marmer welke door HO-Jeuken uit Someren is geselecteerd. Het
betreft een assortiment moderne abstracte, met de hand gemaakte, beelden uit Da Nang, Vietnam.
De beelden en sokkels zijn gemaakt uit eersteklas marmer. Dit marmer komt, afhankelijk van de kleur,
uit Da Nang en Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. In eerste instantie wordt de steen gezaagd en gekapt.
Hierna worden ze, tot in detail, gepolijst. Een tekening op een karton vormt hiervoor meestal de basis.
Kortom handmatig vakwerk wat gelijkgesteld mag worden aan kunstenaarswerk. Geen enkel beeld is
hetzelfde. Ook maken de, telkens weer andere levenslijnen en/of vlakken, ieder beeld uniek.
Kortom met een marmeren beeld uit de IndoHo-collectie haalt u iets aparts in uw huis of tuin.
Aan het eind van het bewerkingsproces wordt een beeld of sokkel met was ingewassen.
Om het beeld en de eventuele sokkel ook hierna mooi te houden raden wij u aan om uw keuze periodiek
met was te onderhouden. Dit kan blanke bijen- en boenwas zijn maar wij adviseren hiervoor marmerpoets
te gebruiken. We adviseren de was met een gewone schilderskwast in te smeren. Laat de was drogen en
wrijf deze hierna met een doek of fijne staalwol ‘0’of ‘00’ uit.
Belangrijk is dat u dit onderhoud uitvoert als het beeld en sokkel droog en op een temperatuur van
minimaal 15 gr. C is. Bij voorkeur als de zon schijnt. Dit geeft een betere hechting van de was en wrijft
hierna makkelijker uit.
Als u het effect van uw wax niet toereikend vindt kunt u er bij de volgende onderhoudsbeurt vooraf een
kleurverdieper opbrengen. Iedere DHZ-zaak heeft zijn eigen lijn kleurverdiepers voor marmer.
Tot slot wensen wij u jaren plezier toe met uw aankoop.

Voor een compleet en actueel beeld van alle marmeren beelden en sokkels kunt u
onze site www.beeldenmarkt.nl bezoeken.
U doet er ons een groot plezier mee als u enkele digitale foto’s mailt van de plek
waar uw beeld en eventuele sokkel zijn geplaatst in uw eigen omgeving.
Deze foto’s kunt u mailen naar info@beeldenmarkt.nl en zullen, anoniem, op
onze site worden geplaatst.

