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UNEVEN
Het leven is UNEVEN – want niet alles is recht, ideaal of  
gelijk. En dat hoeft gelukkig ook niet. Juist niet! UNEVEN 
staat voor alles wat net een beetje uit de pas loopt en  
daardoor uniek is en nóg mooier wordt. 

UNEVEN is een collectie producten voor in je huis, waarbij 
geen twee items hetzelfde zijn. Producten die een beetje 
scheef mogen zijn of een rafelig randje hebben. Het zijn 
opvallende, unieke vondsten en creaties die jouw interieur 
een exclusieve uitstraling geven. 

UNEVEN is ook een manier van leven en denken. Wij vinden 
het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere 
wereld. UNEVEN staat voor ‘groen’ en voor  maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. We gebruiken voornamelijk 
natuurlijke materialen die navulbaar of recyclebaar zijn.  
Veel van onze producten worden tevens met de hand  
gemaakt, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Onze groene inslag zie je ook terug in de kleuren van het 
UNEVEN-logo: aqua blauw (water), groen (natuur) en zwart 
(aarde). Helder, duidelijk, duurzaam, puur UNEVEN.

Geniet van de schoonheid van imperfectie. 

Durf uneven te zijn en 
maak je wereld een stukje mooier!



OYSTER CANDLES
De wereld is als een oester

 en jij bent de parel...

Oesters zijn als ruwe bolsters met een blanke pit: ruw en  
ongelijkmatig aan de buitenkant, prachtig glanzend en glad  
aan de binnenkant. Perfect UNEVEN dus! Met de oester-
kaarsen verpakken we duurzaamheid in een schelp. 

Wij (her)gebruiken de oesterschelpen van Hollandse bodem 
en vullen ze met zuivere paraffine, de schoonste en beste die 
in Europa te vinden is. Dit restproduct is niet extra belastend 
voor het milieu, bevat geen dierlijke vetten en is vrij van 
schadelijke stoffen.

Omdat de oesterkaarsen UNEVEN zijn, kun je ze het beste 
op een schaal leggen, met daarin een laagje zand of zeezout.  
Of je gebruikt hiervoor onze UNEVEN Oyster Rope,  
een stoer touw van echt hennep.

Navullen en geuren: 
Met een Oyster Candle haal je het beste uit de zee in huis.  
Iedere schelp gebruik je zo vaak als je wilt, want je kunt ze zelf 
navullen met de UNEVEN Refill Pearls. 
Voor een nog intensere beleving in huis, vul je de UNEVEN 
Oyster Candle met een bijgevoegde Perfumed Pearl. 

Een uniek lichtpuntje in huis. 



OYSTER CANDLES
Small

1 Oyster Candle Natural + Perfumed Pearl
Een herbruikbare geschenkverpakking met 1 duurzame 
UNEVEN oesterkaars. De heerlijk geurende parel kun je in 
de kaars laten smelten voor een zachte zwoele geur.

1 Oyster Candle Aqua 
+ Perfumed Pearl
Een herbruikbare geschenk- 
verpakking met 1 duurzame  
UNEVEN oesterkaars met aqua 
kleur paraffine. De heerlijk 
geurende Parel kun je in de 
kaars laten smelten voor een 
zachte zwoele geur. 



OYSTER CANDLES
medium

3 Oyster Candles Natural + Perfumed Pearls 
Een herbruikbare geschenkverpakking met 3 duurzame 
UNEVEN oesterkaarsen. De heerlijk geurende parel kun je 
in de kaars laten smelten voor een zachte zwoele geur.

1 Oyster Candle + 1 Oyster Rope + Perfumed Pearl
Een herbruikbare geschenkverpakking met 1 duurzame 
UNEVEN oesterkaars én een authentiek Oyster Rope van 
hennep. Het touw vormt een stabiele ondergrond voor de 
schelp. De heerlijk geurende parel kun je in de kaars laten 
smelten voor een zachte zwoele geur.



OYSTER CANDLES
large

5 of 7 Oyster Candles Natural + Perfumed Pearls
Een herbruikbare geschenkverpakking met 5 of 7 oester-
kaarsen (dit is afhankelijk van wat de natuur ons brengt).  
De heerlijk geurende parel kun je in de kaars laten smelten 
voor een zachte zwoele geur.

3 Oyster Candles XL Natural + Perfumed Pearls
Een herbruikbare geschenkverpakking met 3 extra grote 
oesterkaarsen. De heerlijk geurende parel kun je in de kaars 
laten smelten voor een zachte zwoele geur. 



OYSTER CANDLES
accessoires

Oyster Rope
Een stoer touw van authentiek hennep, dat speciaal is ont–
wikkeld voor de oesterkaars. Zo blijven ze mooi stabiel liggen 
en heb je een unieke UNEVEN onderzetter voor je kaars.  

Refill Pearls
Om nog langer plezier te hebben van die mooie schelpen 
uit de natuur, kun je de Refill Pearls gebruiken. Zo kun je de 
oesterschelp bijvullen tijdens het branden of navullen als hij 
helemaal opgebrand is. Wordt geleverd met extra lontjes.  
De Refill Pearls zijn neutraal van geur.



HAND DIPPED CANDLES
romantiek met een uniek randje

Niets is zo romantisch en sfeerverhogend als een mooie 
kaars. De Hand Dipped Candles doen daar nog een paar 
schepjes bovenop…

Deze stevige, duurzame dompelkaarsen zijn prachtig  
UNEVEN: ze zijn stuk voor stuk met de hand getrokken via 
een speciale dompeltechniek. En dat zie je: geen twee  
kaarsen zijn precies hetzelfde. Wat ze wel gemeen hebben,  
is de authentieke uitstraling, het grote aantal branduren,  
de hoge kwaliteit en de subtiele ivoorkleur.
Deze kaarsen branden heel schoon, druipen niet, walmen 
niet en zijn ongeparfumeerd. 
Dat ze handgemaakt zijn, zie je aan de verschillende lagen 
waaruit iedere kaars is opgebouwd (als de jaarringen in een 
boom), zichtbaar aan de onderkant.

Iedere kaars wordt verkocht in een bijpassende verpakking 
én met een onderzetter van natuurlijke kokosvezel.

Met een Hand Dipped Candle breng je overal de meest  
romantische verlichting aan; op de dinertafel, bij een bruiloft, 
of in een intiem hoekje in je kamer. Altijd een uniek licht- 
puntje, ook tijdens donkere dagen. Meer heb je niet nodig…


