
Het handgemaakte aardewerk van kunstenares 
Nimet leent zich met haar intense kleuren 
perfect voor het presenteren van Mediterrane 
tapas en mezze. Naast schalen en borden zijn er 
diverse accessoires verkrijgbaar. Het aardewerk 
is authentiek, handgemaakt en handbeschilderd. 
Met haar collectie vertelt kunstenares Nimet het 
verhaal van Turkije. “In Kütahya, dé aardewerkstreek 
van Turkije, ben ik jaren geleden begonnen als 
chemica in een porseleinfabriek. Daar leerde ik 
alles over grondstoffen en bakprocessen. Mijn hart 
lag echter bij het ontwerpen. In mijn eigen atelier 
experimenteer ik al jaren met natuurlijke stoffen 
om de meest intense kleuren te creëren.”

In het atelier van Nimet werken vandaag de dag 
25 mannen en vrouwen. Zij heeft hen het vak 
persoonlijk geleerd. “Met mijn werk heb ik iets 
kunnen betekenen voor de streek waar ik woon. De 
werksfeer is hier zeer prettig. Er wordt goed voor 
elkaar gezorgd, daar hecht ik namelijk veel waarde 
aan.

Hier wordt alles met de hand gedraaid en 
beschilderd, dat vergt een hoge inspanning en 
concentratie van de mensen. De werkdagen 
zijn daarom niet te lang en er is voldoende rust 
tussendoor. Zo bewaken we de kwaliteit en elkaars 
gezondheid.”

De Nimet collectie is er in diverse kleuren:

Afmetingen:
Borden   10 / 18 / 22 / 25 / 30  (cm)
Schalen   7 / 9 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 (cm)
Mezze Schalen  7 / 12 / 15 / 18 / 23 (cm)

In de Nimet serie zijn ook Pinchohouders verkrijgbaar. 

Gebruik 
De handgemaakte serie van Nimet is niet geschikt voor 
oven, magnetron en vaatwasser.

De patronen die in de collectie van Nimet terug te vinden zijn, zijn typisch voor 
Turkije. Diverse volkeren zoals de Seldsjoeken en de Osmanen trokken door het 
Byzantijnse rijk en verspreidden zo hun eigen decoraties, zoals het  vissen patroon. 
Dit kenmerkende decor van Nimet bestaat uit handbeschilderde visjes in diverse 
kleuren. Dit staat volgens de overlevering symbool voor “welvaart”.
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Die Nimet-Kollektion ist in verschiedenen Farben erhältlich:

Service und Tapas-Sets können in verschiedenen Farben nach Wunsch 

zusammengestellt werden.

Maße

Teller 10 / 18 / 22 / 25 / 30 / 40 / 43 (cm)

Schalen 7 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 (cm)

Mezze-Schalen 7 / 12 / 15 / 18 / 23 (cm)

Die folgenden Accessoires sind in der Nimet-Serie lieferbar:

Pincho-Halter, Kaffeebecher, Weinbecher, Teelichthalter.

Die handgemachte Nimet-Serie ist nicht für Backofen, Mikrowelle und 

Spülmaschine geeignet.

Handgemacht: Die Basis für die Nimet-

Kollektion ist weißer Flusslehm. Er ist 

feiner in der Struktur als der rote Ton, der 

oft für Geschirr gebraucht wird. Deshalb 

kann dieser weiße Ton zu einem eleganten 

und dünnen Endprodukt verarbeitet 

werden, vergleichbar mit Porzellan. 

Die Schalen werden 2 Mal bei einer 

Temperatur von höchstens 1200º C 

gebrannt. Jede Schale und jeder Teller 

ist einzigartig und wird von der Künstlerin 

selbst mit Stolz signiert.

Nach dem Glasieren wird alles erneut 8 

Stunden lang gebrannt. Dieser spezifische 

Vorgang garantiert das hohe Niveau 

von Nimets Arbeit, die weltweit von 

Keramikspezialisten anerkannt ist.

Handgemaakt: De basis voor de
collectie van Nimet is witte rivierklei.
Zij is verfijnder van structuur dan de
rode klei die vaak voor aardewerk
wordt gebruikt. Daarom kan deze witte
klei verwerkt worden tot een elegant
en dun eindproduct, vergelijkbaar
met de dikte van porselein.

De onbeschilderde schalen worden 
gebakken op een temperatuur van 
maximaal 1100º C. Vervolgens wordt 
alles met de hand ingetekend en 
beschilderd. Ieder schaaltje en elk bord 
is uniek en wordt door de kunstenares 
zelf met trotsgesigneerd.

Nadat een glazuurlaag is aangebracht
wordt alles nogmaals 8 uur gebakken.
Dit specifieke proces garandeert het
hoge niveau van het werk van Nimet
die wereldwijd gerespecteerd is door
keramiekspecialisten.


