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EMA B .. oftewel Emaillerie Belge, werd ontworpen door Studio O’Sullivan.

De zes geëmailleerde schalen vormen een kleurrijk tableau van concentrische naar binnen 
gerichte cirkels. De schalen kunnen op zichzelf staan of gestapeld worden naar eigen voorkeur 
van de gebruiker, waarbij telkens nieuwe kleuren en toepassingen onthuld worden. 

Emaille is glas en geen verf. Het is een techniek die dateert uit de antieke oudheid en die
tot op de dag van vandaag nog wordt beoefend. 

Het was vooral populair in de middeleeuwen, maar met de komst van moderne verven en 
kunststoffen nam de populariteit snel af. Door zijn sterke resistentie en slijtvaste kwaliteiten is 
glas emaille nu weer aan een opmars bezig met innovatieve toepassingen in de architectuur en 
design wereld.  

Toen Emaillerie Belge Studio O’Sullivan vroeg om iets nieuws te creëren, namen we de 
uitdaging aan. Het ontwerp van deze pure geometrische schalen is bedrieglijk eenvoudig en 
lijkt op het eerste zicht zelfs enigszins alledaags. Maar nadere beschouwing onthult het subtiele 
samenspel tussen de rechte en schuine vormen, die tegelijkertijd de zes verschillende kleuren 
onthullen en verbergen waardoor het emaille zijn unieke verhaal onthult.   

“La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien 
à retirer.” Antoine de Saint-Exupery

zes geëmailleerde schalen met variërende afmetingen (diameter x hoogte) van 43 tot 21 cm en 4,50 tot 3,70 cm

Studio O’Sullivan benadert design door een diepgaand begrip te krijgen van de dromen en 
verlangens van hun klanten om vervolgens te streven naar het overtreffen van hun 
verwachtingen. Met deze standvastige aanpak, gedurende een periode van 25 jaar, hebben ze 
het vertrouwen gewonnen van klanten zoals Delvaux, Hermès en momenteel ook Louis Vuitton.

Emaillerie Belge is gespecialiseerd in de productie van glas emaille gedurende bijna 100 jaar, 
kent zijn geschiedenis in de publiciteit en signalisatie markt. Sinds 2016 waait er een nieuwe 
wind door het bedrijf met als focus het ontwikkelen van nieuwe technieken en innovaties die 
een toegevoegde waarde bieden binnen  de architectuur, design en kunstwereld. 
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