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EKRU is een textiel ontwerpstudio opgericht door Lucile 

Cabout. Onze focus op textielkunst komt voort uit passie voor 

interieur decoratie, liefde voor natuurlijke materialen en geloof 

in ambachtelijke kunst. 

De studio heeft drie pijlers: 

1. De webshop, met de verkoop van kleine serie handgemaakte 

macramé producten;

2. De realisatie van gepersonaliseerde opdrachten op maat 

voor particulieren of bedrijven;

3. Workshops waarin wij onze deskundigheid delen met 

bedrijven en particulieren. 

Ons bedrijf
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Met veel plezier en passie heb ik een unieke lijn in een 

bohemische en romantische stijl voor jullie huwelijk gecreëerd. 

De kleur ecru heb ik als basis gekozen, vanwege de eenvoud en 

elegantie. De sfeervolle uitstraling is zichtbaar in de selectie van 

subtiele materialen en de volle ronde vormen.   

Alle stukken zijn uniek en handgemaakt, met passie en liefde 

vervaardigd. Elke van mijn creaties is door natuurlijke vormen 

en materialen geïnspireerd, en weerspiegelt jullie visie op dit 

unieke feest. 

Veel plezier en succes met jullie keuze!

Een paar woorden van de ontwerpster
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+ Aanbod op maat

+ Verhuur materialen

Inhoudsopgave 
- p. 6

- p. 9

+ Workshop voor vrijgezellenfeest - p. 47
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Maatwerk
Studio EKRU luistert goed naar jullie wensen en wil graag jullie visie vorm geven tijdens 

deze bijzondere dag. De studio creëert een onvergetelijke decor met een ceremoniële boog 

of een boekethouder voor het bruidsboeket en zelfs een schommel; alles kan naar wens 

gecreëerd of aangepast worden!

Wij maken in opdracht van jullie eerst een ontwerp dan het product en wij sturen het 

daarna op. 

Een paar ideeën voor textiele installatie: 

- houder voor het bruidsboeket 

- schommel 

- stoelhoes

- tafelloper

- tafeldecoratie: 

onderzetter, kaarshouder, naambordje

- ceremoniële boog 

- gordijn draperie

- wanddecoratie

- tapijt

- plantenhanger
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Werkwijze
Hebben jullie er al over nagedacht welke sfeer ideaal is voor jullie huwelijksfeest? 

Dan willen wij graag weten waar en wanneer jullie trouwdag plaatsvindt. De volgende aanvullende informatie is van 

groot belang om jullie een zo’n persoonlijk mogelijk aanbod te kunnen doen:

- een schriftelijke en/of een visueel moodboard

- welke soort objecten of welk decor voor jullie ceremonie mooi of nuttig zijn

- wat jullie voorkeuren zijn, ook qua maten en kleuren

Vertel ons alles over jullie plannen en stuur dat naar lucile@studioekru.com. Wij kunnen jullie dan binnen 5 dagen 

een offerte zenden.

De speciaal ontworpen, unieke stukken zijn alleen te koop en niet te huur, aangezien alles op maat wordt gemaakt.

NB: Behalve aankoop is er ook een optie bestaande objecten te huren (zie onze catalogus  p. 9-46 ).

Natuurlijk kunnen jullie ook huur en koop combineren!

NB: contact and collaboration will be mainly in English
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Proces in 4 stappen 

NB: Het is wenselijk om twee maanden voor de huwelijksdatum contact op te nemen.
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Verhuur
Proces in 4 stappen m a t e r i a l e n
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Bij een leenobject hebben jullie de keuze uit veel verschillende 

mogelijkheden (zie p. 9 tot 46).

Bovendien is het huren vriendelijker voor jullie portemonnee en 

beter voor het milieu!  

Huren
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Huren chemin de table

schommel 
p. 31

tafelloper
p. 21

stoelhoes n°2
p. 15

ceremoniële boog 
p. 17

wanddecoratie n°1
p. 25

stoelhoes n°1
p. 12

wanddecoratie n°1
p. 27

Producten Catalogus

plantenhangers
p. 28
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Stoelhoes
De stoelhoes geeft een sfeervolle uitstraling aan jullie 

evenement en is een markant onderdeel van de gekozen 

decoratie. Deze kleedt direct de binnen- of buitenruimte aan.
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Stoelhoes ref. SE01design nr 1
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Stoelhoes ref. SE01 : 

Verkrijgbaar per 2-tal

100% katoen, kleur: ecru, 

37 cm B. / 65 cm L. / Bevestigingskoord 155 cm

Geschikt voor stoelen die een rechte rugleuning hebben zodat de macramé 

aan de zijkant vastgeknoopt kan worden. 

- deze hoes is dus niet geschikt voor stoelen met een ronde rugleuning -



15Stoelhoes ref. SE02

design nr 2
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Stoelhoes ref. SE02 : 

Verkrijgbaar per 2-tal

100% katoen, kleur: ecru, 

37 cm B. / 65 cm L. / Bevestigingskoord 140 cm.

Geschikt voor stoelen die een rechte rugleuning hebben zodat de macramé 

aan de zijkant vastgeknoopt kan worden. 

- deze hoes is dus niet geschikt voor stoelen met een ronde rugleuning - Ceremoniële
boog
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Ceremoniële
boog

Sommige momenten verdienen speciale aandacht. Deze 

grootschalige creatie omkadert jullie evenement letterlijk en 

figuurlijk. Het draagt bij aan een onvergetelijke ervaring.
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Ceremoniële boog  réf. SE06: 

100% katoen, kleur: ecru, 

170 cm B./ 170 cm L. / met horizontale ophanging aan een 

houten stok van 210 cm.

De foto’s zijn een suggestie voor een opstelling, dus er zijn geen bloemen of andere accessoires aanwezig.

De verticale ondersteuningen zijn hierbij niet inbegrepen.  
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Tafelloper
Dit is de ‘final touch’, het detail dat een verschil maakt. Zijn 

uitstraling met ronde vormen geeft een gezellige sfeer aan 

tafels of bij buffetten. 
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Tafelloper réf. SE07:

100% katoen, kleur: ecru, 

7 cm B./ 200 cm L. 
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Wanddecoratie
Deze wandtapijten geven een extra dimensie en brengen een 

warme, persoonlijke uitstraling aan jullie feest. In afstemming 

op de tafeldecoratie geeft het een mooie geheel. Jullie gasten 

kunnen dit decor ook als achtergrond gebruiken voor een 

originele foto. 
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Wanddecoratie réf. SE04:

100% katoen, kleur: ecru, 

42 cm B. / 100 cm L., 

Houten stok 70 cm. 

design nr 1

Wanddecoratie réf. SE05

100% katoen, kleur: ecru, 

36 cm B. / 100 cm L., 

Houten stok 70 cm. 
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Wanddecoratie réf. SE05

100% katoen, kleur: ecru, 

36 cm B. / 100 cm L., 

Houten stok 70 cm. 

design nr 2
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Plantenhangers 
Bloemen of planten die aan het plafond hangen, geven direct 

een buitengewone sfeer aan jullie huwelijksfeest. 
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Plantenhangers ref. SE03
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Plantenhangers ref. SE03

Verkrijgbaar in verschillende vormen en maten

van 80 tot 130 cm L.

Geschikt voor poten met een diameter van 16 cm 

Beschikbaar in de kleur ecru of andere natuurlijke kleuren
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Schommel
Zoals binnen als buiten, heeft een schommel een directe aantrekkingskracht 

op al jullie gasten: jong en oud. De schommel geeft een romantische 

charme aan jullie receptie.
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Schommel ref. SE08

100% katoen, in kleur: ecru, 

Zitplank van een lichte houtkleur

Koorden 150 cm L. 

Twee grote ophanghaken. 

De studio biedt verschillende keuzepakketten: 

Madelief, Freesia, Roos, Paradijsvogel 

Hoeveel macramé-decoratie is gewenst voor jullie feest?

Voor iedereen is een passende prijsafspraak mogelijk.

(Verhuur buiten de pakketten om is ook mogelijk. 

Stuur ons een bericht om de individuele tarieven te krijgen.)

De foto’s zijn een suggestie voor een opstelling, dus er zijn geen bloemen of andere accessoires aanwezig.

De verticale ondersteuningen zijn hierbij niet inbegrepen.  
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De studio biedt verschillende keuzepakketten: 

Madelief, Freesia, Roos, Paradijsvogel 

Hoeveel macramé-decoratie is gewenst voor jullie feest?

Voor iedereen is een passende prijsafspraak mogelijk.

(Verhuur buiten de pakketten om is ook mogelijk. 

Stuur ons een bericht om de individuele tarieven te krijgen.)

Verhuur 
pakketten
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Verhuur
p a k k e t t e n

- ceremoniële boog

- 3 plantenhangers

237 euro
- ceremoniële boog

- 3 plantenhangers

- 2 stoelhoezen

264 euro

- ceremoniële boog

- 3 plantenhangers

- 2 stoelhoezen

- 1 tafelloper

- 1 schommel

336 euro

Madelief Freesia ParadijsvogelRoos
- 3 plantenhangers

- 2 stoelhoezen

76 euro

( t a r i e v e n  v o o r  N e d e r l a n d )

+ 55 euro borg
nu te betalen 131 euros

+ 182 euro borg
nu te betalen 419 euro + 205 euros borg

nu te betalen 469 euro

+ 402 euro borg
nu te betalen 738 euro

(Prijzen zomer 2020)
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Madelief

3 plantenhangers

7 6  e u r o

+
2 stoelhoezen

+  5 5  e u r o  b o r g

n u  t e  b e t a l e n  1 3 1  e u r o
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Freesia

3 plantenhangersceremoniële boog

2 3 7  e u r o

+

+  1 8 2  e u r o  b o r g

n u  t e  b e t a l e n  4 1 9  e u r o
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2 3 7  e u r o Roos

3 plantenhangers

+
ceremoniële boog

2 6 4  e u r o

+
2 stoelhoezen

+  2 0 5  e u r o  b o r g

n u  t e  b e t a l e n  4 6 9  e u r o
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Paradijsvogel

3 plantenhangers

+
ceremoniële boog

3 3 6  e u r o

+
2 stoelhoezenschommel 

+
tafelloper

+  4 0 2  e u r o  b o r g

n u  t e  b e t a l e n  7 3 8  e u r o
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3 3 6  e u r o
Cadeau

Bij huur van één de pakketten, krijgen jullie van Studio Ekru een macramé-houder voor het bruidsboeket cadeau! 

Deze kan gepersonaliseerd worden, afhankelijk van de kleuren en de vorm van  het boeket. 

Jullie vinden voorbeelden van onze boekethouder op de volgende pagina’s.

b i j  p a k k e t  v e r h u u r
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Boekethouder
De verschillende houders zijn tegelijkertijd functioneel en 

decoratief. Zij geven jullie boeket een bijzondere aankleding. 

Elk boeket is anders. Wij hebben een groot keuze in materiaal, 

kleur, vorm en verschillende motieven om de perfecte 

combinatie samen te stellen.
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Werkwijze
Hebben jullie er al over nagedacht welke objecten ideaal voor jullie huwelijksfeest 

zijn om te huren? 

Dan willen wij graag weten waar en wanneer jullie trouwdag plaatsvindt. 

De volgende aanvullende informatie is van groot belang:

De gekozen formule naam als het van toepassing is;

De referentienummers van de producten en hoeveel exemplaren er nodig zijn.

Vertel ons alles over jullie plannen en stuur dat naar lucile@studioekru.com.

Wij kunnen jullie dan binnen 5 dagen een offerte zenden.

Verhuur buiten de pakketten om is ook mogelijk. Stuur ons een bericht om de 

individuele tarieven te krijgen

Als toevoeging op de verhuur kan Studio Ekru ook artikelen op maat voor jullie 

huwelijksfeest maken (zie eerste deel p 6 tot 8). 

NB: contact and collaboration will be mainly in English
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Hoe vindt de levering van een product plaats?  

Als jullie de decoratie een weekend willen huren, dan is deze vanaf de donderdag ervoor 

tot de volgende week dinsdag in jullie bezit. Wij bespreken samen de leveringsdatum en de 

retourdatum van alle artikelen.Voor alle wijzigingen tot en met een week voor de geplande 

verhuur worden extra kosten in rekening gebracht. 

Is het mogelijk hulp te krijgen om de decoratie te installeren? 

Natuurlijk kan Studio Ekru de decoratie installeren en afbreken. Vraag ons dan hiervoor een 

offerte. 

Hoe zijn de verzendingskosten berekend? 

Studio Ekru stuurt de decoratie naar Nederland, België en Frankrijk. De verzendkosten 

zijn afhankelijk van de afstand in kilometers vanaf Amsterdam en van het gewicht van de 

producten. 

 

Wat is de procedure bij mogelijke schade? 

Alle verhuurde objecten moeten in dezelfde goede staat terugkomen als zij geleverd zijn. 

Voor alle verhuur wordt een voorschot van de waarde van het object gevraagd. Als er schade 

is ontstaan, wordt het gehele bedrag, of naar ratio een gedeelte ervan, geïncasseerd. 

F.A.Q. 
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Originele workshop
v o o r  v r i j g e z e l l e n f e e s t

Zijn jullie creatief en willen jullie de decoratie zelf maken als deel van de huwelijksvoorbereiding? Of willen 

jullie met de vrienden en/of vriendinnen op het huwelijksfeest anticiperen in een ontspannen sfeer? 

Studio Ekru verzorgt regelmatige workshops in Nederland of Frankrijk. Een privé-workshop kan een leuk 

idee zijn om met een groep vrienden of vriendinnen alvast in de stemming te komen.

Onderwerpen voor een workshop:

Houders voor het boeket van de bruid/bruidegom en de bruidsmeisjes/-jonkers maken;

Plantenhangers voor het feest ontwerpen;

Gezamenlijk een ceremoniële boog samenstellen.

Hebben jullie hierin interesse? Neem dan contact op met Lucile Cabout via de mail: lucile@studioekru.com 

zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken. 
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Originele workshop
v o o r  v r i j g e z e l l e n f e e s t
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Contact
Lucile Cabout / Studio EKRU

+31 6 13 49 29 69

Helicopterstraat 8

1059 CG Amsterdam

www.studioekru.com

lucile@studioekru.com

instagram @studioekru

facebook @studioekru


