


Valence modulair wandsysteem. Functies verbinden 
totdat de som der delen een esthetische meerwaarde 
geeft aan het interieur. 

SIMUL 8

Setprijs : 168,- 

meer info pagina 10



De strakke geometrische vormen van het Valence wandsysteem brengen rust in 

het interieur. Veelal wordt een interieur rommelig doordat een veelheid aan functies 

hun plek opeisen. De functies, kleuren en materialen zijn met zorg gecombineerd 

tot functionele kunst aan de muur. 

Je eigen stijl en behoeften zijn steeds het uitgangspunt voor ieder interieurproject  

met Valence. Om je alvast op weg te helpen heeft ontwerper Sjoerd Jonkers persoon- 

lijk de Simul sets samengesteld die aansluiten bij verschillende stijlen en behoeftes.  

Wanneer je de Simul hebt gevonden die bij jou past kan je deze desgewenst 

uitbreiden met andere producten uit de Valence collectie.  

De naam Valence is niet zomaar gekozen. In de wetenschap (chemie, natuurkunde 

en psychologie) komen we de term Valentie veel vaker tegen.
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MonoHook

MonoClock

MonoTile

MonoLight

MonoDot

MonoBloc

MonoPlanter

MonoFlame

TriHook

PentaHook

PentaMirror

PentaCoustic

PentaCork

PentaBoard

Take a note:
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Het Valence wandsysteem is volstrekt modulair. Iedere functie vertegenwoordigt 

een decoratieve waarde. De som der delen geeft een esthetische meerwaarde aan  

het interieur. Regelmatig worden er nieuwe elementen aan de collectie toegevoegd.  

Welke elementen gebruik je in jouw project? 

MonoHook

MonoClock

MonoTile

MonoLight

MonoDot

MonoBloc

MonoPlanter

MonoFlame

TriHook

PentaHook

PentaMirror

PentaCoustic

PentaCork

PentaBoard

Take a note:
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Valence in de psychologie

Het Valentie effect van voorspelling is de tendens 
om de kans te overschatten dat goede dingen ge-
beuren. Soms heeft dit zo’n sterk effect dat deze 
goede dingen daadwerkelijk gebeuren...

11 x 10 cm / 4,3” x 3,9”size:

SIMUL 3

Setprijs : 62,-

meer info pagina 9
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MonoHook

Dit is de ideale wandhaak. Een simpel no 
nonsense design dat kleur geeft aan de 
muur. Je hebt ruimte voor één jas of ac-
cessoire per haakje maar je kan natuur- lijk 
meerdere haakjes bij elkaar gebruiken. Als 
je toch wat meer ruimte nodig hebt, dan 
kan je ook voor de Penta (5 haakjes) of  Tri 
(3 haakjes) kiezen. De beschikbare kleuren 
zijn Olive Green, Ruby Red, Sky Blue, 
Stone Grey en Pebble Grey.

Materiaal : Metaal met een duurzame po-
edercoating.

Prijs : 8,-

De 6-kantige Mono is de basisvorm binnen het Valence wandsysteem. Een Mono past in de palm van je hand en laat  
zich goed combineren met de Tri- en de Penta-elementen. De geometrische vormen  zorgen voor een spannend lijnen- 
spel en bewaren tegelijkertijd de rust in het interieur. 

MonoLight

Deze subtiele lamp geeft met warm wit stri-
jklicht een mooi effect op de muur. Het licht 
straalt zowel naar boven als naar beneden. 
De MonoLight wordt in de Valence studio in 
Amsterdam met de hand gemaakt. 

Je bevestigd de MonoLight op een wand-
contactdoos. Daarom is het slim om te be-
ginnen met de MonoLight wanneer je meer 
elementen uit de Valence collectie wil ge-
bruiken.

 Ledlamp met warm wit licht. 2700 Kelvin. 12 
Volt. (met ingebouwde omvormer).
Bevestiging : direct aan te sluiten op een 
220/230  Volt wandcontactdoos. 

Binnenkort verkrijgbaar!

MonoBloc

Dit handige notitieblok heeft de wel-
bekende 6-kantige vorm van Valence. 
Leg je hem op je bureau neer of kies  
je voor ruimte? 

Materiaal : 80 gr, Papier op een stevige 
witkartonnen achterkant.

Prijs : 8,-

Take a note:

MonoClock

Deze subtiele klok word in de Valence   
studio in Amsterdam met de hand ge-
maakt. We gebruiken alleen de beste 
materialen. De houten klokken worden 
gemaakt in eiken en in beukenhout. De 
beschikbare kleuren zijn Concrete White, 
Grey en Black. Ook in Marbled Pink, Green 
en Grey. 

De MonoClock wordt in de Valence            
studio in   Amsterdam met de hand ge-
maakt. We gebruiken alleen de beste 
materialen. De   Concrete of Marbled ele-
menten worden gegoten met  een speciaal 
materiaal dat uit kunststof en mineralen 
bestaat. Hierdoor blijft het product licht 
van gewicht en kan je ze simpelweg op  
de muur plakken. Ieder product heeft hier-
door ook zijn eigen unieke tekening.

Door de opvallende vorm van de Mono-
Clock kan je eindeloos combinaties 
maken met andere producten uit het 
wandsysteem. Valence brengt een keur 
aan functionaliteiten in geometrische      
vormen die perfect samensmelten tot een 
kleurige wanddecoratie. Je kan de Mono-
Clock wandklok natuurlijk ook gewoon los 
gebruiken. 

Materiaal : Eiken, beuken, Giethars met 
toegevoegde mineralen.
Batterij niet meegeleverd.

Prijs : 48,-

MonoTile

Met deze handgegoten tegels creeer je 
een betonlook op de muur. 

Dit product wordt in de Valence studio in 
Amsterdam met de hand gemaakt. We 
gebruiken alleen de beste materialen. De 
Concrete tegels worden gegoten met 
een speciaal materiaal dat uit kunststof en 
mineralen bestaat. Hierdoor blijft het prod-
uct   licht van gewicht en kan je ze simpel-
weg op de muur plakken. De beschikbare 
kleuren zijn Concrete White, Grey en Black. 
Verkrijgbaar per set van 10.
 
Materiaal : Giethars met toegevoegde
mineralen.

Prijs : 8,- 
Set van 10 stuks : 64,- 

MonoDot

Met de MonoDot geef je het wand-
systeem meer diepte. Een kledinghang-
er of paraplu hang je aan de buis die 
achter de Mono verstopt zit. De Mono 
aan het uiteinde van de buis is niet alléén                         
decoratief, je kan er ook een jas, shawl of 
hoed aan ophangen. Aan de muurkant zit  
weer een stevige Mono, die geeft genoeg 
draagvermogen om de MonoDot stevig op 
de muur plakken. Simpel! 

Binnenkort verkrijgbaar!

MonoPlanter

Met deze subtiele planthouder voor aan 
de muur haal je de natuur naar binnen. 
Ideaal voor een onderhoudsarm stukje 
groen zoals een cactus of een luchtplantje. 
De MonoPlanter bevestig je gemakkelijk 
op de muur, dus ook buiten het bereik van 
kinderen of huisdieren. 

De MonoPlanter wordt in de Valence            
studio in   Amsterdam met de hand ge-
maakt. We gebruiken alleen de beste 
materialen. De   Concrete of Marbled ele-
menten worden gegoten met  een speciaal 
materiaal dat uit kunststof en mineralen 
bestaat. Hierdoor blijft het product licht 
van gewicht en kan je ze simpelweg op  
de muur plakken. Ieder product heeft hier-
door ook zijn eigen unieke tekening.

De beschikbare kleuren zijn Concrete 
White, Grey en Black. 
Ook in Marbled Pink, Green en Grey. 
Verkrijgbaar per stuk of in een set van 3.

Materiaal : Giethars met toegevoegde 
mineralen.

Prijs : 24,- 
Set van drie stuks : 48,-

MonoFlame

Als het op sfeer aankomt gaat er natuurlijk 
niets boven kaarslicht. Het dansen van de 
kaarsvlam geeft een mooi schouwspel op 
de muur. Wanneer je de MonoFlame met  
een PentaMirror combineert creëer je een 
nog mooier effect. Met de MonoFlame 
kan je veilig een waxinelichtje branden, 
Deze waxinelichthouder bevestig je ge-
makkelijk op de muur, dus ook buiten het 
bereik van kinderen of huisdieren. Je kan 
natuurlijk ook kiezen voor een waxinekaars 
op batterij. 

De MonoFlame wordt in de Valence            
studio in   Amsterdam met de hand ge-
maakt. We gebruiken alleen de beste 
materialen. De   Concrete of Marbled ele-
menten worden gegoten met  een speciaal 
materiaal dat uit kunststof en mineralen 
bestaat. Hierdoor blijft het product licht 
van gewicht en kan je ze simpelweg op  
de muur plakken. Ieder product heeft hier-
door ook zijn eigen unieke tekening.

De beschikbare kleuren zijn Concrete 
White, Grey en Black. 
Ook in Marbled Pink, Green en Grey.
Verkrijgbaar per stuk of in een set van 3

Materiaal : Giethars met toegevoegde 
mineralen.

Prijs : 24,- 
Set van drie stuks : 48,- 
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Attentie! Kleurverschillen en luchtbellen zijn te zien in de oppervlakte van alle gegoten producten en geven het product 
een uniek karakter. Dit komt door het handmatige gietproces en de toevoeging van mineralen. Deze maken de producten 
licht van gewicht en dus makkelijk te bevestigen. 



PentaMirror

Een spiegel is altijd handig. 
De PentaMirror komt in brons- of zilver-
kleur, hiermee maak je een eigentijdse 
decoratie op iedere wand. Je kan er ook 
meerdere toepassen voor een grotere 
spiegel. 

Materiaal : Perspex / kunststof
Reiniging : Vermijd agressieve reinigings-
middelen. Een droge microvezeldoek vol-
staat.

Prijs : 24,-

PentaBoard

Dit is wel even wat anders dan het saaie 
whiteboard of krijtbord zoals je ze vaak 
ziet! Verder werkt het PentaBoard precies 
hetzelfde. Je kunt kiezen uit de White-
Board of de Chalkboard variant. Je kan 
deze elementen gebruiken om een ber-
icht, notitie of een goed idee op te schri-
jven. Als je er meer bij elkaar hangt kan je 
de PentaBoards ook voor een presentatie 
gebruiken.

Materiaal : Acrylaat
Stift of krijt niet bijgeleverd. 

Prijs : 24,-

PentaCork

Met dit leuke en handige prikbord kan je 
vanalles ophangen, je boodschappen-
lijstje, memo, een foto of kaartje. 

Materiaal : Duurzaam kurk van de 
Portugese kurkeik in Natural en Smoked.
De smoked variant verkrijgt zijn donkere 
kleur door deze in de oven te verhitten.
 

Prijs : 24,-

PentaCoustic
 
Het vilt geeft een eigentijdse uitstraling
aan het interieur, de zachte textuur van het 
vilt biedt een sfeervolle textiele tege hang-
er aan de functionaliteit van bijvoorbeeld 
een PentaHook of de PentaWhiteboard. 
De geluidsabsorberende werking verbe-
tert de akoustiek in het interieur. 

Materiaal : Vilt gemaakt van PET flessen 
die zijn gerecycled.

Prijs :24,-

PentaHook

Deze kapstok geeft kleur aan je interieur. 
Met 5 haken biedt hij volop ruimte aan 
jassen en/of accessoires. Je kan er ook 
meerdere bij elkaar plaatsen. 

Ook verkrijgbaar met 3 haakjes (Tri) of 1 
haakje (Mono). De beschikbare kleuren zijn 
Olive Green, Ruby Red, Sky Blue, Stone 
Grey en Pebble Grey.

Materiaal : Metaal met een duurzame po-
edercoating

Prijs : 24,-

De naam Penta komt uit het Latijn en betekend vijf. De Penta is vijf keer het formaat van de Mono. Penta biedt nog meer draagvermo-
gen maar geeft ook meer oppervlakte aan de decoratieve functie van het Valence wandsysteem. De geometrische vormen zorgen 
voor een spannend lijnenspel en bewaren tegelijkertijd  rust in het interieur. De Penta-elementen zijn goed te combineren met de 
Mono en Tri.

TriHook

Deze kapstok haak is ook mooi als er geen 
jas aan hangt. Met 3 haakjes biedt hij volop 
ruimte aan jassen of accessoires. Je kunt 
er ook meerdere bij elkaar plaatsen.   De 
beschikbare kleuren zijn Olive Green, Ruby 
Red, Sky Blue, Stone Grey en Pebble Grey.
Ook verkrijgbaar met 5 haakjes (Penta) of  
1 haakje (Mono).

Materiaal : Metaal met een duurzame 
poedercoating

Prijs : 16,- 

De naam Tri komt uit het Latijn en betekend drie. De Tri is drie keer het formaat van de Mono. Meer oppervlakte betekent meer 
draagvermogen voor nieuwe toepassingen op de muur. De geometrische vormen zorgen voor een spannend lijnenspel en bewaren 
tegelijkertijd  rust in het interieur. De Tri elementen zijn goed te combineren met de Mono en Penta vormen.
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Valence in de scheikunde

De Valentiebindingstheorie luidt als volgt:  
Het centrale atoom in een molecuul geeft 
voorkeur aan het vormen van elektronen- 
paren conform geometrische beperkingen.

PentaHook

28,5 x 25cm / 11,2” x 9,8”

name:

size:

28
,5

 c
m

. /
 1

1,
2”

25 cm. / 9,8”

SIMUL 9

Setprijs : 188,- 

meer info pagina 11
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SIMUL  1

Kapstok met 5 haakjes en een spiegel. 

Met 5 haken biedt hij volop ruimte aan 

jassen en/of accessoires. De producten 

zijn heel makkelijk te monteren : je plakt 

SIMUL 1 zo op de muur. Ontwerper        

Sjoerd Jonkers; "SIMUL 1 is uitgevoerd in 

neutrale kleurstellingen. Deze set trekt  

niet teveel aandacht en zal overal passen". 

40 cm x 35 cm.

Elementen : PentaHook StoneGrey,  

PentaMirror Silver.

Setprijs : 45,-

Losse elementen : 48,-

SIMUL 2

Het vilt is uitgevoerd in lichtgrijs wat samen  

met de kapstok in SkyBlue en de spiegel 

een dynamische uitstraling geeft. 

Ontwerper Sjoerd Jonkers; "Deze set brengt  

dynamiek in het interieur en dat kan je 

overal toepassen. Zowel in een kantoor 

als in een slaapkamer zou deze 

combinatie niet misstaan".

55 cm x 45 cm.

Elementen : PentaHook SkyBlue, Penta-

Mirror Silver, PentaCoustic Grey.

Setprijs : 62,- 

Losse elementen : 72,-

Deze naam is niet zomaar gekozen, Simul komt uit het Latijn en betekent gelijktijdig. De Simul collectie bevat met zorg  

geselecteerde Valence producten waarin vorm, kleur en functionaliteit zijn gecombineerd tot functionele wandkunst. 

Combineer de Simul voor een grote wanddecoratie of voeg losse elementen toe.

SIMUL 3

Eigentijds maar met een combinatie 

van materiaal en kleur die heel warm is :        

OliveGreen, de bronskleurige spiegel en 

kurk. Hoewel de kleuren best uitgespro-

ken zijn is dit de populairste SIMUL.       

Sjoerd ; "Met mooie foto's of andere 

herinneringen op het prikbord maak je 

het nog warmer". 45 cm x 50 cm. 

Elementen : PentaHook OliveGreen,  

PentaMirror Bronze, PentaCork Natural.

Setprijs : 62,-  

Losse elementen : 72,-

SIMUL 4

Combinatie van klok, planthouder en 

kaarsenhouder gegoten in de lichtgrijze  

betonlook. De weerschijning van kaars-

licht op de muur en de toevoeging van  

een plantje maken het interieur af. Deze 

SIMUL is goed in combinatie met andere  

SIMUL te gebruiken.

Elementen : MonoClock Concrete                 

White, Planter Concrete Black en Flame 

in Concrete White. 

Setprijs : 72,-

Losse elementen : 96,- 
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Attentie! 
Kleurverschillen en luchtbellen zijn 
te zien in de oppervlakte van alle 
gegoten producten en geven het    
product een uniek karakter. Dit komt 
door het handmatige gietproces 
en de toevoeging van mineralen. 
Deze maken de producten licht van         
gewicht en dus makkelijk te beves-
tigen.



SIMUL 5

Kies voor kleur in je interieur. In SIMUL 5 

smelten vorm en functie samen in een 

kleurrijke wanddecoratie. 

65 cm x 35 cm. 

Elementen : PentaHook Red, PentaMirror 

Bronze, PentaCork Natural en MonoClock  

Concrete White.

Setprijs : 105,- 

Losse elementen : 120,-

SIMUL 8

Deze SIMUL heeft een neutrale uitstraling  

met één element dat dynamiek brengt en  

dat is natuurlijk de PentaHook in SkyBlue.  

Het eigentijdse vilt heeft niet alleen een 

akoustische functie maar beschermt de  

muur ook tegen natte jassen. Sjoerd; "Veel  

mensen zullen zich herkennen in de 

gedachte die ik had bij het samenstellen 

van SIMUL 8. Subtiel maar met een kern 

die zowel dynamisch is als functioneel". 

90 cm x 55 cm.

Elementen : PentaMirror Silver : 2 

PentaWhiteboard : 1, PentaCoustic  

tGrey : 2, PentaHook SkyBlue : 1, 

MonoClock Concrete White : 1.

Setprijs : 168,- 

Losse elementen : 192,-

SIMUL 6

Deze combinatie is even veelzijdig als 

warm. 20 Mono tegels in verschillende 

kleurschakeringen plus een planter, kaar-

shouder en klok maken van SIMUL 6 een 

sfeervolle combinatie. Alle elementen in 

deze SIMUL set zijn met de hand vervaar-

digd in onze studio in Amsterdam. Door 

de subtiele kleurverschillen is geen prod-

uct gelijk. Oppervlakte zoals getoond : 80 

cm x 65 cm.

Elementen : MonoTile Concrete  White : 

10, MonoTile Concrete Grey : 10, Mono-

Clock Concrete Grey : 1, MonoPlanter 

Concrete Black : 1, MonoFlame Concrete 

Grey ; 1.

Setprijs : 198,- 

Losse elementen : 256,-
10



SIMUL 7

Een flinke spiegel aan de wand is altijd  

handig. Mooi is de combinatie van brons- 

en zilverkleur. Sjoerd ; "Natuurlijk is de af-

beelding slechts een suggestie van hoe 

je de spiegel op de wand kan bevestigen, 

zoals alle SIMUL kan je de elementen 

naar eigen inzicht indelen. Fijn is dat je 

niet hoeft te boren, je plakt ze zo op de 

wand". 90 cm x 55 cm.

Elementen : PentaMirror Bronze : 4,        

Silver : 3.

Setprijs : 158,-

Losse elementen : 168,-

Deze naam is niet zomaar gekozen, Simul komt uit het Latijn en betekent gelijktijdig. De Simul collectie bevat met zorg  

geselecteerde Valence producten waarin vorm, kleur en functionaliteit zijn gecombineerd tot functionele wandkunst. 

Combineer de Simul voor een grote wanddecoratie of voeg losse elementen toe.

SIMUL 9

Een kapstok met ruimte voor 15 jassen of  

accessoires met vilt dat de muur be-scher-

mt tegen natte jassen. Dicht op de muur 

dus ideaal voor een smalle gang. Sjoerd; 

"Wanneer je een PentaHook op kinder-

hoogte hangt heb je een kapstok voor het 

hele gezin". 85 cm x 100 cm.

Elementen : PentaHook Pebble Grey : 

2, Stone Grey : 1, PentaCoustic Grey : 4, 

Black : 3.

Setprijs : 188,- 

Losse elementen : 240,-
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SIMUL 10

Sjoerd ; "Met deze wanddecoratie 

heb je een flinke oppervlakte bedekt, 

daarom heb ik hier gekozen voor 

ingetogen kleuren.  De plantjes en het 

weerschijnsel van het kaarslicht in de 

spiegels maken het geheel levendig op 

een subtiele manier." 80 cm x 155 cm.

Elementen : PentaMirror Silver : 7, 

PentaCoustic Grey : 4, Black : 4.  

De MonoClock  : 1, MonoFlame : 3 en 

MonoPlanter : 3 zijn in Concrete White 

uitgevoerd.

Setprijs : 380,- 

Losse elementen : 552,-
12



6. Plaats het element tegen de muur en zorg  

 dat deze nauw aansluit op het al bevestigde

 element. Teken met potlood enkele hoeken  

 af op de muur.

7. Breng montagelijm of dubbelzijdig tape aan  

 op de achterkant van het volgende element  

 dat je wil bevestigen.

8. Herhaal stap 4 en 5. etc.

 Let op! Zorg ervoor dat een hoekpunt altijd  

 omhoog of naar beneden wijst.

1. Verwijder beschermfolie (indien aanwezig).

2.  Plaats het element tegen de muur op de ge- 

 wenste hoogte. Gebruik een waterpas om te  

 bepalen of het element recht hangt. Teken  

 met potlood enkele hoeken af op de muur.

3.  Breng montagelijm of dubbelzijdig tape aan  

 op de achterkant van het element.

4.  Plaats het element tegen de muur.

5.  Druk het element stevig tegen de muur (volg  

 de instructie van het gekozen bevestigings- 

 materiaal)
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Valence in de chemie

Valentie geeft een waarde aan de gecom-
bineerde  
kracht van een element met andere atomen.

PentaHook

PentaMirror

Hang de PentaMirror 
boven of naast de 
PentaHook
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Kijk voor meer advies en samenstellingen op www.valence.design

http://www.valence.design/


MVO -Producten en grondstoffen uit het 
Valence wandsysteem zijn relatief               
eenvoudig opnieuw te gebruiken. Bij 
het ontwerp is rekening gehouden met 
de uitgangspunten van de circulaire               
economie. Bijna alle onderdelen van de 
collectie worden in Nederland geprceerd, 
waardoor het voor ons eenvoudig is de 
kwaliteit en duurzaamheid van onze bron-
nen te controleren. De lokale assemblage 
zorgt verder voor banen in Nederland. 
Heel belangrijk is het platte ontwerp. Dit 
minimaliseert de ecologische voetafdruk 
bij verpakking en transport.

 

STUDIO - De Valence studio is gevestigd  
in Amsterdam. Hier ontwerpen en maken  
we nieuwe producten binnen het Valence  
wandsysteem. We proberen ons te beperk-
en tot 4 nieuwe producten per jaar, maar 
soms is het gewoon erg lastig kiezen.. Zo 
kan jij altijd wat nieuws toevoegen aan het 
interieur! De input van gebruikers is hierbij 
een voortdurende bron van inspiratie. Deel 
projecten of suggesties met 
#valencewallsystem 

Een deel van de producten maken we 
zelf in de studio. Denk aan de Marbled          
producten die met de hand worden ge-
goten of de assemblage van de klokken. 

Daarnaast werken we samen met onze 
partners aan de mooiste interieurproject-
en . In gesprek met de klant maken we          
bijvoorbeeld een speciaal ontwerp voor 
een hotel. Maatwerk is ook mogelijk, soms 
leidt dit zelfs tot een heel nieuw product.

GEOMETRIE - Platte geometrie gaat over 
vormen op een vlakke oppervlakte. Een 
polygoon is een tweedimensionale vorm 
gemaakt van rechte lijnen. De Mono heeft 
6 rechte zijden en is daarmee één hexa-
gon. De Tri is een polygoon die bestaat uit 
3 keer de Mono. De Penta 5 keer enzovoorts.  
Binnen het Valence wandsysteem zijn ook 
driedimensionale vormen. Deze vallen 
onder de solide geometrie.  

Architecten en projectinrichters 
het Valence wandsysteem word project-
matig toegepast in o.a. retail, hospitality  
en kantoren. 

Downloads - 3D bestanden, beeld  
en tekst zijn op aanvraag beschikbaar. 

Particulieren - kijk op de website voor 
winkels en webshops. Wij brengen je  
ook graag in  contact met een interieur 
professional bij je in de buurt.

Pers - wij staan je graag te woord. Pers- 
materiaal is op aanvraag beschikbaar. 

Retailers - Valence in je winkel verkopen?  
Display en consumentenverpakking zijn 
beschikbaar. 

Studio bezoeken - alleen op afspraak. 

Neem direct contact op.

info@valence.design
www.valence.design

mailto:info@valence.design
http://www.valence.design/
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