
't Uniek
upcycling materials



EIGENTIJDS & EIGENWIJS
HANDGEMAAKT 
EEN APARTE STIJL
VOOR DURVERS 
DOOR DOENERS

VOOR IEDER DIE UNIEK WIL ZIJN!

INSPIRATIEGIDS  



Gegroeid vanuit een visie, een idee, een instelling,... Met de
nodige behendigheid, passie en creativiteit, ... en vanuit een
sociale en maatschappelijke meerwaarde.  

Samen met het upcycle-team, bestaande uit medewerkers met een
zekere afstand tot de gewone arbeidsmarkt, zijn we aan de slag
gegaan. Enkel met tweedehands kledij en textiel om ook het milieu
een handje toe te steken. 

Maar vooral met heel veel goesting & enthousiasme!

’t Uniek staat voor het restylen van kledij en textiel tot iets nieuws.
Creatieve ideeën en nieuwe ontwerpen die resulteren in leuke
unieke kleding, decoratieve gadgets en ook handige accessoires. 

Ieder stuk is uniek en handgemaakt. 



WONEN & INTERIEUR 



klein formaat: 18,50 euro   
(40x40cm- 45x45cm) 

groot formaat: 24,50 euro   
(50x50cm - 60x60cm) 

extra formaat: 32,50 euro   
(> 70 cm) 

Patchwork kussen
"Een fijne selectie van bij mekaar passende lapjes

van verschillende kleur en grootte."   

Gemaakt van jeansbroeken & diverse textielresten.



Sierkussen  
"Een combinatie van exclusieve interieurstoffen

in verschillende kleuren en designs." 

klein formaat: 7,50 euro/stuk   
(40x30cm) 

uniek pakket: 20,00 euro/drie stuks
(40x30cm) 

Gemaakt van resten decoratie- & interieurstoffen.



ACCESSOIRES



7,95 euro/stuk

Goodiebag 
"Leuke prints, sterke stoffen, 

multifunctioneel gebruik, ..." 

Gemaakt van resten textiel. De gekleurde koordjes worden 
uit oude tassen en kledingstukken geknipt.

 



casual: 18,50 euro/stuk 
exclusief: 27,50 euro/stuk 

Totebag 
"Casual of geraffineerd passend 

bij een bijzondere outfit!" 

Voor de exclusieve totebags worden specifieke en passende interieurstoffen gebruikt.
Ook hier zijn de hengsels afkomstig van oude tassen. Ook de kant is recuperatie. 

De casuals zijn gemaakt van oude jeansbroeken. De hengsels zijn afkomstig van
andere oude tassen. De binnenzakken worden uit oude tassen geknipt en herbruikt.



Shopper

9,95 euro prijs/stuk

"Just pick and go!" 

Gemaakt van retro sjaaltjes, 2x dubbelgevouwen en gestikt. 
Ook de hengsels zijn gerecupereerd. 



GADGETS



Reiskussentje met
slaapmasker 

11,50 euro prijs/stuk

"Instant happiness na een verkwikkende 

slaap onderweg!"

Gemaakt van restanten stof. De inhoud is afkomstig van knuffelvulling. 



Sleutelhanger

4,50 euro prijs/stuk

"Origineel in uitvoering, materiaal en kleur." 

De metalen hangers worden geknipt uit oude tassen,
de bandjes zijn recuperatie van restjes stof. Ook
worden onderdelen van kapotte juwelen gebruikt. 



Hobbyschort

kinderen: 12,50 euro/stuk
volwassenen: 18,50 euro/stuk

"Speelse combinaties, uniek en creatief." 

Gemaakt van stofresten. De bandjes zijn afkomstig van oude tassen, kleedjes, riemen, ...



Originele cover agenda, 
notebook, ...

 7,95 euro/stuk 

" Geef een opvallende toetst aan je persoonlijke notities." 

Gemaakt van stofresten, bandjes, lintjes, knopen, juweeltjes, ...



Set opbergdozen 

9,95 euro/set

" Geen woorden nodig, clean desks!" Gemaakt van tapijtresten.



Handwarmertje

Keycord
4,50 euro/stuk

3,95 euro/stuk

Soft pot cover
 3,00 euro - 3,50 euro/stuk 

Alles gemaakt van resten stof, recuperatie van metalen hangers afkomstig van oude
tassen, lintresten & recuperatie van kersenpittenkussens. (inclusief pot)



Armband 
8,50 euro prijs/stuk

2,95 euro prijs/stuk

Scrunchie 

Etui 
7,00 euro/stuk 

(formaat foto: 13x17cm) 



Maatwerk



 

jeanscover bestaande uit een oude 
broekzak i.p.v. oud logo.

Upcycling 
oude werkkledij 

maatwerk foto: 6,50 euro prijs/stuk



Stoffeerdienst

 Ontwerp 
gordijnen 

Ontwerp 
palletkussens



Windvangers 
Prijs op aanvraag 

(afhankelijk van de grootte)



 tekst naar keuze

Vlaggenlijn   
 

3,50 euro/per vlagje



Dankjewel, met jouw aankoop draag je
zorg voor mens, milieu & maatschappij! 



www.tuniek.be - info@tuniek.be
www.facebook.com/tuniek.upcycling
www.instagram.com/tuniek.upcycling

Pop-up store vanaf 09/2022
 
 

Wielendaalstraat 14, 9660 Brakel
open: vrijdag van 11u00 - 19u00 
op afspraak: tel. 0491 34 80 16


