
ADVERTORIAL

J
arenlang hebben twee grote 

fabriekshallen leeg gestaan, 

verstopt binnen een besloten 

huizenblok in Rotterdam-Kralingen. 

De fraaie houten voordeur is te vin-

den op nr. 13 in de IJsclubstraat. 

Slechts op twee dagen in de week, 

staat deze voordeur open. Toevallige 

´langslopers´ gluren weleens naar 

binnen. De enkele dappere gluur-

der, die de ingebouwde alarmbellen 

negeert, valt van de ene verbazing 

in de andere. Geïnspireerd door 

typisch Toscaanse winkeltjes uit 

Bolgheri en Montalcino zijn de  leeg-

staande fabriekshallen veranderd 

in een oase van het goede leven: 

Heerlijke wijnen, handgeweven 

linnen, landelijke woonaccessoires, 

authentieke en geleefde meubels en 

Italiaanse koffie! 

Fleurs Depot is de winkelnaam voor 

Fleurs Linnen, Fleurs Wonen en Wij-

nen. Het is een winkel waar authen-

tieke en eerlijke producten verkocht 

worden. Achter ieder product, 

of het nu een kast, broodplank, 

tafelkleed of fles wijn is, schuilt een 
verhaal. Naast de mooie oude lande-

lijke woonaccessoires, worden ook 

ambachtelijke producten verkocht, 

zoals gevilte vachten en gevlochten 

manden. De pure en eerlijke materi-

alen en authentieke spullen zorgen 

ervoor dat ieder huis een warme en 

sfeervolle leefomgeving wordt met 

veel karakter.

De stoere en heerlijke wijnen zijn 

een smaakvolle aanvulling op de 

collectie. Fleurs Depot biedt ex-

clusieve wijnen uit Italië aan van 

kleine wijnboeren die met passie 

voor hun vak mooie wijnen maken. 

De wijnen worden opgehaald bij de 

wijnboer zelf, dus geen tussenhan-

del en daardoor een goede prijs- 

kwaliteit verhouding. 

De Italiaanse invloed op deze bijzon-

dere Rotterdamse plek zorgt voor 

een beleving die de moeite waard is 

voor iedere Italiëliefhebber met pas-

sie voor smaak en interieur! 

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag en zaterdag van 10.00 -18.00 uur

Eerste zondag van de maand van 12.00 - 

17.00 uur | Of op afspraak

www.fleursdepot.nl | info@fleursdepot.nl

Heerlijke wijnen, 

handgeweven linnen, 

landelijke woonacces-

soires, authentieke en 

geleefde meubels en 

Italiaanse koffie! 

De Italiaanse wijnen worden 

opgehaald bij de wijnboer 

zelf waardoor we een goede 

prijs- kwaliteit verhouding 

kunnen leveren. 


