PERSBERICHT
Rotterdam, november 2020 – Moara Daniëls lanceert eigen label MOARA en presenteert eerste
ontwerp
Vakmanschap en maatwerk ten aanzien van openhaarden is Moara Daniëls met de paplepel
ingegoten. Haar ouders voerden sinds 1980 het bedrijf Daniëls Openhaarden in Rotterdam, waar
Moara - na ruim twintig jaar ervaring te hebben opgedaan - nu ook eindverantwoordelijke is. Met
een prachtige showroom van ruim 700m2, diverse merken openhaarden en de stijlvol ingerichte
ruimtes, bedient Moara met haar team zowel consumenten als interieurprofessionals, zowel
nationaal als internationaal. Met dit nieuwe label MOARA en de producten uit deze collectie, beoogt
zij de persoonlijke identiteit van de leefruimte en die van de klant te weerspiegelen.
MOARA
In de afgelopen jaren heeft Moara diverse klantgroepen en -wensen zorgvuldig bestudeerd en
gemerkt, dat personalisatie van interieurs steeds vaker de standaard is. De klant anno nu weet wat
hij wil, heeft zich al goed georiënteerd, neemt krachtige besluiten en hecht waarde aan een
leefomgeving waarin een eigen persoonlijkheid duidelijk naar voren komt.
Met haar label MOARA stelt Moara zichzelf in staat om de identiteit van de betreffende klant beter
te kunnen weerspiegelen in het interieur en waardoor meer persoonlijke waarde zal worden
toegevoegd. Naast die vertaling van persoonlijke voorkeuren, gaat het merk MOARA ook vooral over
esthetiek en verleiding, zonder concessies te doen aan functionaliteit en kwaliteit.
Roomdivider
De Roomdivider is het eerste product van de collectie van MOARA. Een elegant meubel, geschikt
voor verschillende toepassingen en meerdere ruimtes. Op het basisontwerp kunnen, indien gewenst,
modulaire aanvullingen worden gedaan in zowel kleur als materiaal en textuur. Op deze wijze kan
eindeloos worden ingespeeld op trends en/of persoonlijke voorkeuren. Ook na aanschaf.
Onder het label MOARA zullen in de nabije toekomst nog meer unieke ontwerpen verschijnen, dus
houdt MOARA scherp in de gaten!
Prijzen op aanvraag via MOARA.
www.moara.nl

Voor persinformatie, beeldmateriaal, interviews en persbezoeken:
Associates Des Arts
Mascha Ekkel
mascha@associatesdesarts.com
06-40147657

