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Tijdloos geheel met zachte kleuraccenten
Inrichting van De Churchill Club
Een interieur op maat
5 tips voor een zithoek
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Beste lezer,
We hebben het moeten opzoeken om het zelf te geloven maar
het klopt wel degelijk als een bus: het is alweer een jaar geleden
dat we ons eerste Magazine M, het interieur inspiratie magazine
van Master Meubel, boven de doopvont mochten houden. De
voorbije twaalf maanden lijken wel voorbij gevlogen.
Ondertussen werkt ons Master team enthousiast verder aan nieuwe projecten. We zijn
trots en vereerd dat Gert Verhulst en Sergio Herman op ons vertrouwden voor de inrichting
van de exclusieve Churchill Club. In dit luxueuze restaurant annex bar worden voor en na
voorstellingen van de spektakelmusical 40-45 telkens maximum 50 VIP’s ontvangen. In dit
magazine blikken we terug op een inspirerende samenwerking.
Even fier zijn we op de talrijke realisaties die we afgelopen jaar in samenspraak met onze
klanten voltooiden. Master Meubel maakt uw interieurdromen waar, of het nu gaat om dat
ene langgezochte accessoire, het ene meubelstuk om uw huis af te maken of volledige
inrichtingen. Zo ontdekt u in dit magazine de meest uiteenlopende interieurs, van strak
ingerichte nieuwbouwwoningen tot warm aangeklede zolderkamers.
De uitvalsbasis van ons Master team is uiteraard onze showroom. In een historisch kader
presenteren we een uiterst volledige collectie van meer dan honderd bekende designmerken.
Maar Master Meubel is zoveel meer dan dat. Zo vindt u in de Master Shop een uitgelezen
selectie accessoires, literatuur en mini-designklassiekers. In het Master Meubel Design
Museum leert u meer over de geschiedenis van het hedendaags design en van de
architectuur van de Turnhoutse School.
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Het was dus een bewogen jaar maar ook de komende weken kondigen zich als spannend
aan. Master Meubel heeft grootse plannen, waaronder een aanzienlijke uitbreiding van
onze gebouwen. In dit magazine kijken we trots terug naar het voorbije jaar maar met even
veel plezier vooruit naar wat nog komen gaat. Het zit immers in ons DNA: respect voor het
inspirerende verleden, de voeten stevig in het nu, de blik enthousiast gericht op de toekomst.
Fijn dat u met ons meereist.

Goele Vermeeren

Veel leesplezier!
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Zaakvoerster Master Meubel
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Tijdloos geheel
met zachte
kleuraccenten

De vorm van een meubel bepaalt mede het karakter van je
interieur. Maar ook de juiste kleuren kunnen je kamers net
dat ietsje meer geven. In deze realisatie creëerden we een
tijdloos geheel met zachte kleuraccenten.

Leeshoek, eetkamer en zithoek vormen
één ruimte. Onze klanten wilden hier
vooral een gezellig interieur.
Nog in de eetkamer creëerden we met twee Hay About a
Chairs en het zwarte Copenhague tafeltje, ook van Hay, een
gezellig leeshoekje aan het raam. Het Flow Pouf krukje van
MDF Italia kan overal bijgezet worden. Het verwijst al subtiel naar
de zachtere kleuren in de zithoek.

Hoe kleuren kiezen
Voor het kiezen van de juiste kleuren wordt vaak gebruikgemaakt van drie vuistregels, gebaseerd op de kleurencirkel.
> contrasterende kleuren
Bijvoorbeeld rood en groen, kleuren die recht tegenover elkaar liggen op de kleurencirkel. Geeft je interieur leven en kracht.
> harmonieuze kleuren
Bijvoorbeeld blauw en turquoise, kleuren die naast elkaar liggen op de kleurencirkel. Zorgt voor een rustige en ontspannen sfeer.

Zachte accenten in de zithoek
Opvallende elementen in de zithoek zijn de twee lederen
Limec fauteuils van Design on Stock. De decoratieve kussens
van Missoni en Hvid en de plaid van Teixidors zorgen voor
aantrekkelijke kleuraccenten op de neutraal gekleurde Groundpiece sofa van Flexform. Speciaal voor de kleinkinderen is er
de Casalis Bonnet poef, in een uitvoering met een speelse kleur.

> ton-sur-ton kleuren
Bijvoorbeeld donkergeel en lichtgeel, verschillende tinten van
één kleur op de kleurencirkel. Maakt je interieur éénvormig en
ontspannend.

Het populaire Goose Eye Icon tapijt van Kasthall zorgt voor samenhang tussen de kleuren van de verschillende meubels. Het
past perfect bij de tinten van de ronde Sen salontafeltjes van
DePadova.

Kleuraccenten in de praktijk
De kunststof zitschaal in wit en zandkleur van de Catifa 46
krukken van Arper sluit mooi aan bij de tinten van de strak
ingerichte keuken. De witte keukenkasten hebben namelijk een
houten afwerking binnenin.

Onder de televisie kozen we samen met de klant voor een
zwevend tablet met lage kasten op maat uit het Moderngamma van Porro. Eyecatchers hier zijn de zwevende blauwgrijze Container kasten van Cappellini. Zij leiden de aandacht af
wanneer de televisie niet aan staat. Vlakbij staat de zwarte Jori
Rapsody fauteuil, afgewerkt in prachtig natuurlijk Lotila leder.

In de eetkamer contrasteren de zwarte Acan kasten van Maxalto opvallend met de witte muren en het zachte hout van tafel
en stoelen. Zowel in vorm als in kleur wordt er wel een subtiele
link gemaakt met de overige meubels. Bij de massief eikenhouten Pink tafel van Van Rossum is dat met de zwarte wangen,
bij de Wishbone Chairs van Carl Hansen met de lederen zitkussentjes. Ook de tien kapjes van de Shadows hanglamp van
Brokis zorgen voor een opvallend zwart accent.
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De sluitgordijnen in stof Milo van Zimmer & Rohde, zijn voorzien van een Wave plooi. Die zorgt ervoor dat de stof ten alle
tijden gelijkmatig naar beneden valt.
De rail waarin deze hangen, de 6010 van Silent Gliss, strekt
zich uit over de ganse lengte van de kamer waardoor deze
optisch verlengd wordt.”
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carlhansen.com

every piece comes
with a story
| CH24 |

Wishbone Chair
hans j. Wegner · 1950

DE MEESTER-STOELENMAKER Zo staat de Deense meubelontwerper Hans J. Wegner
wereldwijd bekend. CH24 - in de volksmond de Y-stoel genoemd - is een uitstekend
bewijs van waarom dat zo is. De stoel, gemaakt van puur natuurlijke materialen,
is een goed voorbeeld van het Deense vakmanschap, waar Carl Hansen & Søn al
generaties lang voor staat.
De CH24 stoel wordt hier getoond met Wegner’s CH338 tafel.

Warmte van
DePadova en
Teixidors

Deze klanten hadden geen vastomlijnd idee van hoe hun
nieuwe interieur er uit zou zien. “Maar toen ze me foto’s
toonden van hun prachtige loft, wist ik dat het warme
minimalisme van DePadova daar perfect zou passen”, vertelt
Master interieurarchitecte Karlien. “Al gauw werden zij ook
helemaal verliefd op deze stijl.”

in een loft

Zithoek en eethoek in één grote loft
De strakke DePadova Square 16 sofa was het vertrekpunt voor de
herinrichting van dit appartement. De zithoek werd verder aangekleed
met een Maarten Van Severen Low Chair. De gekruiste poten
verdwijnen prachtig in het hoogpolige tapijt, dat ook mooi past bij
het Teixidors vloerkussen. Vico Magistretti ontwierp de DePadova
Betulla zodat hij zowel als bijzettafel als als poef gebruikt kan worden.
De DePadova Chab-Table bijzettafels naast de Square 16 zijn in de
hoogte verstelbaar door eenvoudigweg hun onderstel 90° te kantelen.
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Het minimalistische
maar warme van
DePadova en de
gezelligheid van
Teixidors passen
perfect bij deze
prachtige loft.
Ook onze klanten
werden helemaal
verliefd op hun
nieuwe interieur.

In de eethoek is de strakke maar warme look van de loft doorgetrokken. MA/U Studio liet zich voor de T.T.A. (Tribute to Albers)
tafel inspireren door de optische experimenten van de Duitse
kunstenaar Josef Albers. Met hun eenvoudige maar geraffineerde
lijnenspel passen de DePadova Chesto armstoelen perfect bij
deze tafel. De houten schaal is van When Objects Work.
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Welkom in het

Master Meubel
Design Museum

Master Meubel presenteert
designklassiekers in een designklassieker. In
het Master Meubel Design Museum ontdek
je de geschiedenis van ons gebouw en van
het hedendaags design.

De hoeken van de grote
loft werden aangekleed
met enkele krukjes
en stoelen.
Krukjes, een nachtkastje en een vogel
De hoeken van de grote loft werden aangekleed met
enkele krukjes en stoelen. Plaids van Teixidors zorgen
voor extra gezelligheid. Hieronder zie je de Carl Hansen
CH44 Lounge Chair van Hans J Wegner, het Pastoe
Wire krukje en ML42 Stool by Lassen van Mogens
Lassen. Op de slaapkamer boven kwam een elegant nachtkastje van Kartell en op de vensterbank mag
een van de Vitra Birds, ontworpen door de Bouroullecs,
uitrusten. Het zit ’m in de details…

Zelf een interieur dat je (opnieuw) wil inrichten?
Contacteer ons om samen jouw project te bekijken.
magazinem
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Design zit Master Meubel in het DNA. Om de ‘masters’ van het
hedendaags design te eren, hebben we een volledige verdieping van onze toonzaal voorbehouden voor de Master Gallery.
Op dit plateau stellen we je de bekendste ontwerpers voor aan
de hand van hun bekendste meubelstukken. Een eerbetoon
aan de meubelmeesters die ons onze naam gegeven hebben.
Bovendien is Master Meubel gevestigd in een designklassieker.
Ons gebouw is een schoolvoorbeeld van de Turnhoutse
School, de brutalistische architectuurstroming uit de Kempen.
Een meesterlijk, lokaal ontwerp, dat ook erkend wordt door het
Kempense architectuurcentrum AR-TUR, waar we sinds 2012
mee samenwerken.
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In het Master Meubel Design Museum worden regelmatig sessies, rondleidingen en cursussen voor onder meer studenten
en architecten georganiseerd. Bovendien vormt het Design
Museum regelmatig het decor voor onder meer pop-upexpo’s
en lezingen. Zo geven we inzicht in de geschiedenis van het
hedendaags design aan de hand van authentieke ontwerpen
en onderstrepen we het belang van de masters die ons de
weg toonden.
Zowel de Master Gallery als de expo over het Master gebouw is
vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van onze showroom.
Contacteer ons gerust voor meer informatie over het Master
Meubel Design Museum.
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Home at last.

GROUNDPIECE
SECTIONAL SOFA
design by
Antonio Citterio

FLEXFORM
www.flexform.it

Inrichting van de
Churchil Club

voor de spektakelmusical 40-45

Na het succes van Daens en 14-18 presenteert Studio 100 40-45,
een spektakelmusical over de Tweede Wereldoorlog. Master Meubel
werkte samen met Studio 100 en Sergio Herman voor de inrichting van
de exclusieve Churchill Club. In dit luxueuze restaurant worden VIPs
meegenomen naar de jaren veertig.

Voor de nieuwe musical 40-45 verlegt Studio 100 grenzen. De
voorstellingen vinden plaats in een speciaal daarvoor ingericht
pop-uptheater. Het technische concept met rijdende tribunes
is een wereldprimeur. De dubbele cast (met uitzondering van
hoofdrolspelers Jelle Cleymans en Jonas Van Geel) maakt
opvoeringen gedurende verschillende maanden mogelijk.
Ook voor de bezoekers gaat 40-45 een stap verder. Naast de
bestaande VIP-arrangementen met een receptie of een walking
dinner in de foyer, opent voor en na een aantal voorstellingen
de exclusieve Churchill Club de deuren. In dit uitgelezen kader
wordt er genoten en nagenoten van de authentieke sfeer én van
het exquise 5-gangendiner dat topkok Sergio Herman op de
borden schildert.
VIP geherwaardeerd
“Vandaag is driekwart van de bezoekers van een evenement
VIP”, zegt Gert Verhulst, oprichter van Studio 100 en bezieler
en producent van 40-45. “Het VIP-gegeven willen wij terug
de waardering geven die het verdient. Met parking vlak voor
de deur, volledige afzondering van het grote publiek, een echt
restaurant, fantastisch eten, persoonlijke begeleiding.”
40-45 wordt gespeeld in een pop-uptheater maar de Churchill
magazinem

Club wordt een volwaardig restaurant. “Het plaatje moet dus
kloppen”, aldus Gert. “Ook qua inrichting en meubilair moet het
top zijn. En dan kom je al snel uit bij Master Meubel.” “De Club
mag geen ruimte zijn die snel even voor dit event is gemaakt”,
vult Sergio Herman aan. “Er is over nagedacht. Het draait om
de details. Dat maakt ook het verschil. Tijdens de show, op je
bord en in de inrichting.”
Iconisch meubilair
De inrichting van de Churchill Club werd minutieus uitgewerkt
door Master interieurarchitecten Hans De Bont en Isabelle
Vetters. Zij lieten zich onder meer inspireren door ontwerpen
en materialen uit de jaren veertig zonder die letterlijk te vertalen.
“Met mijn eten ga ik hetzelfde doen: klassiek getint maar hedendaags gebracht”, zegt Sergio. “Het gaat om het complete
plaatje.” De inrichting gebeurde met meubels en merken uit
de uitgebreide collectie van Master Meubel. Stukken die nog
steeds geproduceerd worden, omdat ze dankzij hun tijdloosheid nog steeds erg in trek zijn bij liefhebbers van design.
Verder zorgde het Master atelier voor de hele aankleding.
“Denk maar aan wanden en stoffering, die zijn allemaal op maat
van de Churchill Club gemaakt”, leggen Hans en Isabelle uit.
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“De details maken het verschil. Tijdens
de show, op je bord, in de inrichting.”
Sergio Herman
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“De meubels bij Master zijn
kunstwerken. Iconisch en
toch nog altijd actueel.”
Gert Verhulst
Voor de verlichting ging Master een samenwerking aan met
Koen Van Guijze van Accessori lichtarchitectuur. “We hebben
samen het concept uitgetekend en uitgevoerd”, aldus Koen.
“De Churchill Club is stoer, verfijnd en luxueus. Gebruik daar
zelfs maar de foute lichtkleur en je krijgt niet de sfeer die je wil.
De hele inrichting, inclusief meubels, kleuren en materialen,
is daarbij van belang. We hebben gebruik gemaakt van onze
eigen Sofisticato lijn maar ook producten op maat ontworpen.”
Inspirerend
Studio 100, Sergio Herman, Master Meubel en Accessori
zaten van meet af aan op dezelfde lijn over de invulling van de
Churchill Club. Over de samenwerking zijn alleen maar positieve
geluiden te horen. “Interieurdesign is niet iets waar ik dagelijks
mee bezig ben”, geeft Gert toe. “Het was dan ook interessant
en inspirerend om daar in ondergedompeld te worden. De
meubels die bij Master staan zijn kunstwerken, iconisch en toch
nog altijd actueel.”
“Gert en ik hebben samen in de jury van Mijn Pop-uprestaurant
gezeten, we willen van de Churchill Club ook een succes maken”, vertelt Sergio. “Toen Gert me het concept uitlegde, was
ik hier direct voor te vinden. In een restaurant moet elke gast
zich sowieso VIP voelen.” “De bezoekers van de Club moeten
na afloop zo’n voldaan gevoel hebben dat ze nog eens willen
terugkomen”, besluit Gert.

sofisticato.be
lighting partner Churchill Club
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Charles Rennie
Mackintosh
architect / artiest / icoon

De Schotse architect en ontwerper Charles Rennie Mackintosh
is een van de bekendste vertegenwoordigers van de vroeg
20e eeuwse Arts-and-craftsbeweging, die ambachtelijke kunst
propageerde. Zijn vroeg werk wordt soms tot de Jugendstil
gerekend, hoewel de organische motieven er veel strenger
gestileerd en veel minder overvloedig waren. Zijn rijpere werk
bestond uit gelakte, zwarte meubelen, waarmee hij radicaal
brak met de middelmatigheid van de Victoriaanse meubelkunst.
In zijn tijd werd Mackintosh beter gewaardeerd op het vasteland
dan op de Britse eilanden.
In zijn korte, sporadische maar intens creatieve carrière ontwierp
Mackintosh slechts een handvol gebouwen en interieurs. Toch
waren zijn elegante en geïntegreerde decoratieve schema’s
adembenemende innovaties van schijnbare eenvoud. De triomf
van zijn architecturale periode was de Glasgow School of Art,
waar hij zelf zijn opleiding had genoten. Dit meesterwerk is
beschreven als ‘een van de grootste prestaties aller tijden, vergelijkbaar in schaal en majesteit met Michelangelo’.
Opmerkelijk is dat Mackintosh meer dan 300 meubelen
ontwierp en een schat aan verfijnde schilderijen, tekeningen,
afbeeldingen, glas-in-lood en textielontwerpen produceerde. Na
de Eerste Wereldoorlog begon zijn succes te tanen en trok hij
zich in Frankrijk terug om er zich volledig te wijden aan de schilderkunst. Hij overleed in 1928, op 60-jarige leeftijd. Sinds 1973
houdt de Charles Rennie Mackintosh Society de herinnering
aan zijn leven en werk in ere.
(Glasgow, 7 juni 1868 - Londen, 10 december 1928)
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van moodboards tot interieur

De Churchil Club

Master Meubel maakt het droominterieur
van haar klanten waar. Of die klant nu
een particulier, een architect of een
succesvolle entertainmentgroep is.
Master interieurarchitecten Hans en
Isabelle vertellen hoe de inrichting van de
Churchill Club, een exclusief restaurant
voor de spektakelmusical 40-45, tot
stand kwam.

Studio 100 nam zelf contact op met Master Meubel voor de
uitwerking van de Churchill Club. “In het begin was de vraag
nog redelijk abstract”, vertellen Hans en Isabelle. “We wisten
dat Studio 100 een ‘vipper dan vip’-ruimte wou voor 40-45, een
musical die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor
de eerste vergadering hebben we drie moodboards gemaakt.
Daarvoor baseerden we ons op kleuren en materialen uit die
periode. Tegelijk was het natuurlijk niet de bedoeling dat de
gasten met de oorlog aan tafel zouden gaan.”
Het Master team zat eind maart voor het eerst samen met
Gert en Sergio in AIRrepublic, het restaurant van Sergio in de
jachthaven van Cadzand. “Met de lekkerste langoustines ooit”,
lachen Hans en Isabelle. “De sfeer was echt goed, Gert en Sergio hebben ons direct op ons gemak gesteld. Ze hebben ons
duidelijk gezegd wat hun verwachtingen waren. Die brainstorm
van zes uur is de basis geworden van ons ontwerp.”
Tijdens het uittekenen van een interieur houden de architecten
waar mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever.
“In de Churchill Club was circulatie bijvoorbeeld belangrijk.
Daarom lopen de ruimtes subtiel in elkaar over. Tegelijk kunnen
ze van elkaar gescheiden worden door het gordijnsysteem centraal in het restaurant. Dat wordt gebruikt wanneer de gasten
na de voorstelling door het restaurant terugkeren naar de bar.”
Proces
Het voorontwerp van Hans en Isabelle werd relatief snel
goedgekeurd door Gert en Sergio. “Uiteraard hebben zij nog
suggesties gedaan en zijn ze betrokken gebleven. Het is een
proces waar je doorheen gaat. Gert vond bijvoorbeeld de sfeer
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en het comfort belangrijk. De gasten gaan toch een paar uur in
de Churchill Club verblijven.”
De opvoeringen van 40-45 vinden plaats in een pop-uptheater.
“Maar de Churchill club gaat een lange periode intensief gebruikt worden”, vertellen Hans en Isabelle. “Daarmee hebben
we ook rekening gehouden, bijvoorbeeld voor het onderhoud.
De klant geeft ons input, wij denken verder mee vanaf nul. Dat
geldt natuurlijk ook voor particuliere klanten. Iedereen krijgt een
persoonlijke benadering.”
Op maat
Een vormgeving op maat dus, dankzij de creativiteit van
de interieurarchitecten, de ruime keuze van meubilair uit
de verschillende collecties en de flexibiliteit van het Master
Atelier. “Banken, de toog, tabletten, dat is allemaal op maat
ontworpen. Ook de behangwerken hebben we zelf uitgevoerd.
Bekende merken waaronder Cassina, Thonet, Kasthall en Poliform sprongen enthousiast mee op de kar. Wij zorgden voor
de beste combinaties van vormen, materialen, stoffen, leders
en lakkleuren.”
Half september werd de Churchill Club opgeleverd, ruim op
tijd voor de eerste try-outs van de spektakelmusical. “Een
realisatie op korte termijn dus, die enkel mogelijk was dankzij
de aangename samenwerking met Studio 100. Tijdens de
levering en de plaatsing van de meubels waren we zelf ter
plaatse. Daar willen we absoluut bij zijn, om te finetunen op
het laatste moment. Zoals Sergio ons op het hart drukte: de
perfectie schuilt in de details.”
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realisatie

Elegante erfstukken en
modern maatwerk in
een herenhuis
Het interieur van een herenhuis dat al vier generaties in dezelfde
familie zit, inrichten met een hedendaagse knipoog? Het hoeft
geen heiligschennis te zijn. Dat bewijst deze realisatie van een
woonkamer en dressing in Kapellen.

‘Je bent wat je eet’ parafraseren wij graag als ‘Je woont
hoe je bent’. Het interieur van je huis is even persoonlijk als je favoriete parfum of je lievelingshemd. Daarom
springen wij er als interieurarchitecten dan ook uiterst
omzichtig mee om. En zeker wanneer het gaat om een
herenhuis dat al vier generaties doorgegeven wordt
van moeder op dochter.
Dressing op maat
De bewoners bezochten onze showroom in eerste
instantie om een dressing op maat te laten maken.
Interieurachitecte Shannen Smets stelde enkele kastenprogramma’s voor. “We hebben samen gekozen voor
de warme lakkleuren en de kastindeling van Poliform.
De klant was meteen verliefd op de eenvoudige, strakke
uitstraling van het Italiaanse merk.”
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De klanten waren onder
de indruk van de dressing
en vroegen Shannen om
ook de woonkamer te
herbekijken.
De donkere kleuren maken van de dressing een rustgevende
en gezellige ruimte. “Ook de commode in het midden is
een stuk van Poliform, gemaakt op maat van de kamer en
afgewerkt in een van hun mooie fineren. De dressing is afgesloten met schuifdeuren van Rimadesio. Zij zijn de marktleider in het werken met glas en metalen. Naast schuif- en
draaideuren hebben ze ook meubilair en kastenprogramma’s
in hun uitgebreid aanbod.”
Een opfrisbeurt voor de erfstukken
De klanten waren onder de indruk van de dressing en vroegen
Shannen om ook de woonkamer te herbekijken. “Hier hebben we enkele nieuwe elementen toegevoegd: de Softdream
sofa van Flexform en de Fat-Fat bijzettafeltjes van B&B
Italia. Het kleurenpallet is licht, fris en jong, eigenlijk het
tegenovergestelde van de klassieke herenhuizen.”
In de woonkamer stonden twee fauteuils die net als de woning al vier generaties meegaan. Prachtige erfstukken maar
waarvan je wel zag dat ze al enkele jaren op de teller hadden.
“Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de talenten van
ons Master atelier”, aldus Shannen. “De fauteuils zijn volledig
opnieuw bekleed en de elegante pootjes zijn weer helemaal
in orde. Ook de gordijnen zijn in ons atelier gemaakt.”
Geniet tenslotte nog even mee van het wondermooie interieur
van dit herenhuis. Alle zichtbare, architecturale elementen,
waaronder de vloer en de deuren in de hal, zijn nog authentiek. Hoe kun je daar nu niet verliefd op worden?
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master artist

Marc Bogaerts
Master Meubel draagt de kunsten een warm hart toe. In onze toonzaal
vindt u regelmatig nieuwe werken die uw interieur net dat tikkeltje meer
geven. Voor Magazine M werken we samen met telkens een andere
kunstenaar. Ditmaal is dat de Turnhoutse schilder Marc Bogaerts.

Meubelen balanceren prachtig op de dunne scheidingslijn
tussen handig gebruiksvoorwerp en iconisch kunstwerk.
Master Meubel gaat dan ook al jaren nauwe samenwerkingen
aan met kunstenaars. Van de kubus in onze voortuin van Victor
Ramírez over de keramieken beelden van Dominique Pouchain
tot de talloze schilderijen aan de muren van onze showroom:
voorbeelden legio. De samenwerking gaat vaak ook verder, zo
krijgen de kunstenaars de kans om een werk op maat van het
interieur van een klant te creëren.
De cover van dit tweede Magazine M werd gemaakt door Marc
Bogaerts. “Het is een impressie van Master Meubel waarvoor ik
me heb laten inspireren door de foto van de buitenkant van het
gebouw op het vorige Magazine”, vertelt de Turnhoutse kunstenaar. “Ik zat zelf in een moeilijke periode toen ik dit schilderij
maakte. Daardoor heb ik in het begin mezelf wat geforceerd.
Maar uiteindelijk heb ik veel plezier gehad met het maken van
dit werk. Het heeft mij persoonlijk geholpen. Ik ben tevreden
met het resultaat en was ook blij met de positieve reacties van
de mensen van Master Meubel.” Voor de volgende editie van
Magazine M gaat Master opnieuw in zee met een kunstenaar,
die in zijn of haar discipline zijn of haar interpretatie van onze
winkel geeft.
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Marc Bogaerts is de winnaar van de Prijs van de stad Turnhout
2012. Hij maakte de afgelopen jaren naam voor zichzelf met zijn
Randverschijningen, verschillende tentoonstellingen met abstracte schilderijen. Maar hij heeft zich niet altijd geconcentreerd
op tweedimensionaal werk. “Vroeger maakte ik levensgrote
keramieken beelden. Maar ik ben allergisch geworden voor de
glazuren waarmee je de keramiek moet behandelen. Bovendien
was ik steeds aan het sleuren met mijn beelden. Andere kunstenaars zag ik een schilderij tegen de muur hangen en klaar
is kees. Ik schilderde en tekende vroeger ook maar de voorbije
jaren heb ik me er echt volledig op toegelegd.”
Nieuwsgierige klanten ontdekken in de Master showroom
momenteel zes monumentale werken van Marc. “Ik heb zelf niet
rechtstreeks iets met interieurvormgeving. In een vorig leven
was ik wel decorontwerper voor theatergezelschap Het Gevolg
in Turnhout. Mijn schilderijen moet je op je laten inwerken,
iedereen kan zijn eigen invulling geven aan de dingen die tevoorschijn komen of net verborgen blijven. Ze hangen op mooie
plaatsen in de toonzaal. Al zou ik ze er liever niet te lang zien
hangen, ze mogen gerust verkocht geraken (lacht).”
www.marcbogaerts.com
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Master Shop

Master Meubel
is meer dan
enkel meubels
Wie denkt bij Master Meubel enkel iconisch
en hedendaags meubilair te vinden, heeft de
Master Shop nog niet ontdekt. Dit najaar is onze
verzamelplaats voor de leukste accessoires, minidesignklassiekers en publicaties twee jaar open.

Op zoek naar een geschenk dat net dat tikkeltje origineler mag zijn of een
accessoire dat niet onder de categorie ‘alledaags’ valt? Dan kun je ongetwijfeld
terecht in onze Master Shop. Niks leuker immers dan een interieur leven te geven
door het eigenzinnig aan te kleden. Of dat nu met een prachtige schaal op een
commode, een originele kapstok in de gang of een unieke opbergmand in de
woonkamer is.
Dit magazine is gevuld met boeiende achtergrond over complete interieurrealisaties en grensverleggend meubilair. Maar ook kleinere accessoires vertellen
vaak boeiende verhalen. Een bezoek aan de Master Shop, met meer tijdloze
klassiekers per vierkante meter dan waar ook
in onze showroom, is dan ook een perfecte
afsluiter na een rondleiding door het Master
Meubel Design Museum. Zo wordt onze
shop een verlengde van de toonzaal, waar
de ontwerpen van de grootmeesters van
het design in miniatuurversie worden
gepresenteerd.
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De Eames
House Bird,
ontworpen door…
de Perdews!

Een van de beroemdste ontwerpen van Charles en Ray
Eames is een zwarte, houten vogel. Maar weinig mensen
weten dat ze dit elegant accessoire eigenlijk ‘geleend’
hebben van een ander koppel, Edna en Charles Perdew.

De Perdews waren de eigenaars van een bedrijf dat pistolen repareerde in
Henry, Illinois. Nadat ze dat in de jaren dertig overgelaten hadden aan hun
zoon, legden ze zich toe op het maken van houten lokvogels.
De Eameses ontdekten deze vogel, die Charles twintig jaar eerder uit hout
had gesneden, in de jaren vijftig tijdens een van hun inspiratiereizen. Hij kreeg
een prominente plaats in de woonkamer van hun Eames House.
Doordat hij in tal van fotoreportages verscheen (onder meer voor de cover
van het tijdschrift Architectural Review in 1952), kreeg de vogel veel fans.
Zoveel zelfs, dat Charles en Ray Eames besloten hem in grote oplages te
produceren.
Perdew sneed zijn vogels uit vurenhout. De Eames House Bird wordt vandaag echter gereproduceerd door Vitra dankzij de 3D scan technologie. Zijn
lijf is gemaakt van massief elzenhout, zijn pootjes van staaldraad.
Balancerend op zijn dunne pootjes en de tip van staart verschijnt onze
gevederde vriend weer meer en meer in huishoudens, tegelijk elegant en onverzettelijk. Uiteraard vind je de Eames House Bird ook in onze Master Shop.
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Een interieur
op maat

De meeste meubels uit onze showroom passen zo in jouw huis of
kantoor. Maar wat met die oude stoel waar je dierbare herinneringen
aan hebt? Of met die inbouwkast aan het einde van de gang?
Master Meubel zorgt voor de oplossing.
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De meubels uit de Master showroom
passen zo in jouw huis of kantoor. Maar
ook voor herstofferingen of inbouwkasten
op maat draaien wij onze hand niet om.

Deze klanten wilden geen al te klassiek interieur. Master interieurarchitect en art director Filip Versmissen combineerde designstukken met zelf ontworpen meubilair voor een unieke inrichting.
Bovendien werden enkele stoelen geherstoffeerd in het Master
atelier. Op die manier gaan ze langer mee en passen ze beter in
het nieuwe interieur.
Open haard
In deze kamer valt onmiddellijk het televisie/haard-meubel in
gerookt sapelli, een Afrikaanse houtsoort, op. Het werd ontworpen door Filip en op maat gemaakt in het Master Atelier. De
open haard is steeds zichtbaar, de televisie komt tevoorschijn
achter enkele fijne schuifdeuren.
De twee fauteuils van Cor werden door onze experts herbekleed in de stof Harald van Kvadrat. De gracieuze salontafel werd voor Knoll ontworpen door Warren Platner, het tapijt is
van Kasthall, type Corduroy.
Engels kantoor
Naast de zitkamer werd een Engels kantoor ingericht, inclusief
de ‘quintessential’ Chesterfield sofa en een gietijzeren haardmantel. De bijzondere versie van de iconische Black, Red &
Blue Chair van Gerrit Rietveld maakte hij in de jaren 1920 voor
leraar Wicher Zeilmaker.
Het barmeubel, ideaal om een heerlijke whiskey even te laten
rusten, is van het Deense Lange Production. De stijlvolle houten lamellen werden geproduceerd door het Kortrijkse Copahome. De staanlampen op de grond en op de trolley zijn twee
verschillende versies van het model Laguna van Artemide.
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Standaard op maat
In verschillende kamers werden Porro Storage kasten geïnstalleerd. Deze collectie omvat vele standaardelementen die
ook perfect op maat worden uitgevoerd door de Italiaanse
fabrikant. Op die manier passen ze steeds in jouw interieur.
In de inkomhal wordt een voorbeeld van dit Porro maatwerk
in stijlvol, zwart eikenfineer vergezeld van de beroemde Hill
House Chair van Charles Rennie Mackintosh. In de slaapkamers werd gekozen voor de witte uitvoering van de Porro
Storage. De binnenkant is volledig uitgevoerd in onderhoudsvriendelijke melamine eucalpytus.
Het hangend meubeltje met de wastafel en de spiegel met
led-verlichting erachter werden gemaakt in het Master atelier.
Had jij ook de papieren Flos lamp, ontworpen door Castiglioni
in 1960, gezien? De klassieke Louis XV stoel in de andere
slaapkamer werd gerestaureerd en opnieuw gestoffeerd in
ons Master Atelier.
Een eyecacther, een Snoopy en meer
Tenslotte nemen we je graag nog mee naar enkele leuke
hoekjes in dit huis. Op de lijn tussen de hal en de tuin is de
iconische Cassina Zig Zag een echte eyecatcher. Het elegante Zanotta Calamo bureau en de populaire DePadova Donzella stoel stammen beide uit 2013. Let ook op de vrolijke Flos
Snoopy lamp op het bureau.
Op deze foto van de eethoek zijn de prachtige Sahco-Hesslein
gordijnen goed zichtbaar. De omkasting werd in het Master
Atelier gemaakt van mdf en mee geschilderd met het plafond.
Ze verbergt de led-verlichting, die bediend kan worden via de
domotica van de bewoners. Het badkamermeubel tenslotte
werd getekend door Filip en uitgevoerd in gerookt sapelli. Het
omvat ook een kunstig verborgen bank en zitje.

Zelf een interieur dat je (opnieuw) wil inrichten?
Contacteer ons om samen jouw project te bekijken.
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Interieurinrichting
in 3 ruimtes vanaf nul

Een wit blad kan zowel afschrikwekkend als aanlokkelijk zijn. Deze
klanten deden een volledige opfrissing en/of verbouwing van hun
leefruimte, keuken en eetplaats. Zo kon bij de interieurinrichting het
meubilair vanaf nul gekozen worden.
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Een wit blad kan zowel afschrikwekkend
als aanlokkelijk zijn. Deze klanten deden
een volledige opfrissing en/of verbouwing
van hun leefruimte, keuken en eetplaats.
Zo kon bij de interieurinrichting het
meubilair vanaf nul gekozen worden.

Luchtige en elegante zithoek
In de eerder lange dan brede zitruimte is de Moov sofa van
Cassina het grootste element. De opklapbare ruggen bieden
een uitstekend comfort, terwijl de ranke pootjes houden het
geheel toch luchtig.
De vrijstaande poef biedt plaats om de benen op te leggen
wanneer heel het gezin tv kijkt. Bij bezoek dient hij als extra
zitplaats. De slanke, ronde Sen bijzettafeltjes van DePadova
passen perfect bij de elegante Moov.
Om de verbinding tussen de zithoek en de leeshoek niet te
blokkeren, kozen de klanten en interieurarchitecte Isabelle voor
een B&B Italia Metropolitan. Deze draaibare, hoge fauteuil biedt
ook ondersteuning aan de nek en schouders.
Interieurinrichting met een idee
Tussen de zithoek en de eetplaats bevindt zich een leeshoek annex aperitiefruimte. Hier vonden twee Bao fauteuils en een Oki
bijzettafel, beide van Walter Knoll, hun plaatsje. De fauteuils
zijn bekleed met tuigleder, gecombineerd met velours. Ze kunnen richting eetplaats, keuken of zithoek gedraaid worden.
De lange, witte muur wordt gebroken door een kastcombinatie
van Pastoe in matte lakkleuren en hout. De zwevende Vision en Boxes bieden ruimte voor onder andere boeken
en decoratie. Spelen met de balans tussen contrasten en
combinaties is een van de moeilijke evenwichtsoefeningen bij
interieurinrichting.
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Bewust gekozen stoelen en krukjes
De lange tafel in de eetplaats wordt af en toe ook gebruikt
als werktafel. De stoelen moeten dus voldoende zitcomfort bieden. De Flow Slims van MDF Italia met houten poot
passen mooi bij de houten kastdeuren in de keuken. Tegelijk
voegen ze warmte toe aan de koelere materialen in de eetplaats, zoals de tafel en de vloer.
De Flow Pouf krukjes, ook van MDF Italia, houden de kopse
kanten van de tafel visueel open. Bovendien bieden ze extra
zitplaatsen, bij feestjes kunnen ze bijvoorbeeld makkelijk bijgezet worden in de zithoek.
Perfectie tot in de details
Ook de raamdecoratie werd op maat gemaakt in het
Master atelier. Zowel de sluitgordijnen als de vaste paneelgordijnen zijn gemaakt in verschillende kleuren van de stof
‘Stazzano’ van Jab. Uit onze Master Shop kozen de klanten
tenslotte heel wat prachtige accessoires van verschillende
merken, waaronder Iittala, Vitra en When Objects Work.

THE ESSENCE OF LIVING.
Walter Knoll creates quality, timeless interior spaces and furniture. Masterly craftsmanship, fine materials
and long-lasting design are the values which set the brand apart. More than 150 years of experience
together with a unique aura of excellence for the international lifestyle of today. www.walterknoll.de
Onsa Chair. Design: Mauro Lipparini. | Grand Suite. Design: EOOS. | Ishino Table. Design: Daï Sugasawa.
Legends of Carpets. Design: Helmut Scheufele.

Master Meubel
Steenweg op Diest 111 · B-2300 Turnhout
www.mastermeubel.be · master@mastermeubel.be
+32 (0) 14 41 61 13
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Thuis op vakantie
Je interieur aanpakken kan in één keer maar ook in een aantal kleine
stappen, gespreid over de tijd. In deze realisatie, waar we een warm
thuis en tuin creërden voor een gezin met jonge kinderen, vloeien binnen
en buiten naadloos in elkaar over. Master interieurarchitecte Isabelle
Vetters leidt ons rond.

Warm accent op het terras
“Buiten staat het zwembad centraal, dat diende dan ook als inspiratiebron voor
de kleurkeuzes. Als warm accent bij het betonnen terras kozen we voor de vierkante, houten Sunset tafel van Paola Lenti met Toy kuipstoelen van Driade.”
“De gekleurde Alu Squares van Muller Van Severen, uit de collectie van Valerie
Objects, zijn niet alleen makkelijk verplaatsbare en dus handige bijzettafels maar
ook mooie objecten voor iedere tuin of ieder terras.”
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Tijdloze klassiekers in de keuken,
speelsheid in de eetkamer
“In de keuken plaatsten we een ronde Saarinen tafel van
Knoll om met het hele gezin samen rond te zitten en te eten.
De tafel, met een blad in wit laminaat, combineerden we met
een andere tijdloze klassieker, de ‘3107’ vlinderstoel van Fritz
Hansen, in essen zwart.”
“Aan de keukentoog staan drie Hay About a Stool krukken.
Hun gestoffeerd zitje maakt de keuken huiselijker en brengt
kleur in het interieur. De accessoires op het aanrecht zijn
gekleurde Kaleido plateaus van Hay en de iconische fluitketel
van Alessi.”
“De lange Tense tafel van MDF Italia in de eetkamer is perfect
voor etentjes en feestjes of als buffet wanneer er buiten gegeten
wordt. Ze contrasteert mooi met de speelse gekleurde Alu
Chairs van Muller Van Severen. Zo wordt de link met het
terras nog eens benadrukt.”
Bureaustoelen met kleuraccent
“Voor de bureaustoelen kozen we voor Hay About a Chair
kuipstoelen, telkens met een ander kleuraccent. In de werkruimte is dat een binnenbekleding in stof. Zo krijg je geen
kille kantoorstoel maar een gezellige kuip. De bureaustoelen
op de strakke, witte kinderkamers hebben we aangekleed met
een Little Mr Teddy kussentje van Ferm Living.”
Accessoires maken het af
“Met de juiste accessoires kun je een ruimte perfect aankleden.
In de eetkamer plaatsten we een plywood plateau, ontworpen
door Alvar Aalto voor Iittala. De drie Ferm Living Wire Baskets zijn ideaal als bergruimte voor bijvoorbeeld speelgoed,
plaids en boeken.”
“De Eames Elephant van Vitra wijst je op de overloop waar
de kinderkamers zich bevinden. En in de dressing vormen de
multifunctionele Kaleido plateaus van Hay een handige organizer voor juweeltjes.”
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TOPTENNISTEAM
master partner
TOPTENNISTEAM
Z O N D E R S T E U N G E E N P R E S TAT I E S
Misschien nog meer dan een harmonieus interieur draagt een goede
gezondheid bij aan je geluk. Master Meubel stimuleert sporten
en geeft sporters de kans om verder te groeien, onder meer in
samenwerking met Top Tennis Team.

Tijdens een tornooi
kleedt Master onze
club aan en geven ze
via een prijsvraag een
waardebon cadeau
Hopen jullie de volgende
Kim Clijsters of David Goffin te ontdekken?
Tom: “Natuurlijk, daar droomt iedereen van (lacht). Tegelijk
bieden we realistische perspectieven. Onze spelers moeten de
kans krijgen het maximale uit het tennis te halen. Dat betekent
niet noodzakelijk dat ze allemaal op een internationale carrière
moeten mikken.”
Hoe gaat het met de eerste
lichting van het Top Tennis Team?

TOPTENNISTEAM
TOPTENNISTEAM
De Romeinen wisten letterlijk de wereld te veroveren dankzij ‘mens sana in corpore
sano’, een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook vandaag staan gezond leven,
eten en bewegen hoog op het prioriteitenlijstje van veel mensen. Wie sport, voelt zich
beter, heeft meer energie en leeft zelfs langer. Master Meubel is dan ook trotse sponsor
van Top Tennis Team, opgericht door Tom Baten.
Tom: “Top Tennis Team werkt overkoepelend over drie clubs heen: ISC in Oud-Turnhout, De Bempdekens in Retie en TTV in Turnhout. We willen talenten kansen geven
en hen professioneel begeleiden zodat ze bij hun clubs kunnen blijven en toch
doorgroeien. Dat doen we door hen een totaalpakket aan te bieden, van trainingen
en conditieprogramma’s over specifieke tornooibegeleiding tot medische en mentale
ondersteuning. Gezondheid staat centraal.”
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Tom: “Uitstekend, dank u wel (lacht). We begeleiden momenteel een twintigtal talenten, van 10-jarigen tot professionele
spelers. Zij zijn geselecteerd op basis van bepaalde criteria.
Maar we bieden een brede waaier aan mogelijkheden. Spelers
die de selectie net niet haalden, kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in een competitietraject. Voor de financiële
ondersteuning doen we onder meer beroep op sponsors.
Daarbij mikken we met name op bedrijven die verankerd zijn in
de Kempen, zoals Master Meubel. Zij ondersteunen Kempens
talent, hoewel we onze werking wel willen uitbreiden van een
regionaal naar een nationaal niveau.”
Hoe vertaalt de samenwerking met
Master Meubel zich voor jullie?
Tom: “Het logo van Master Meubel prijkt op de t-shirts van
onze spelers en we geven hen aandacht via onze eigen kanalen. Maar het gaat veel verder dan dat. Tijdens een tornooi
kleedt Master onze club aan en geven ze via een prijsvraag een
waardebon cadeau. Dat maakt van onze tornooien een aangenamere beleving. Onze bezoekers zien op deze manier ook dat
Master meer is dan alleen meubels. Dan denk ik aan de toffe
accessoires in de Master Shop. Deze samenwerking is dus een
win-win, wij zijn er erg blij mee.”
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TIPS VOOR
EEN ZITHOEK
Master interieurarchitecte Isabelle richtte in dit huis twee
verschillende zithoeken in. Perfecte voorbeelden voor vijf tips
die je ook in jouw zithoek makkelijk kunt toepassen.

MADE IN SWEDEN.
DESIGNED FOR THE WORLD.
White Diamond is a hand tufted rug in wool and linen with a linear pattern embedded in a sophisticated
structure of cut pile and bouclé pile. This amazing rug draws directly from exclusive embroidery and haute couture.
With Diamond, Kasthall presents a rug with a strong poetic feel in an homage to fashion.

At Kasthall, we have been manufacturing rugs of the finest quality materials in our own factory since 1889
and are a purveyor to the Royal Court of Sweden.

kasthall.com

Ga voor comfort
en intimiteit

1

De zithoek is de ruimte in jouw huis die synoniem moet staan voor ontspanning.
Niets heerlijker dan je even in die comfortabele en intieme cocon terug te trekken.
Kies dus zitmeubelen waarin jij aangenaam zit, zoals de zwarte lederen fauteuil
Longa van Label in deze zithoek. Dat de bewoners van dit huis comfort
waarderen, blijkt wel uit de LC4 Chaise Longue in een andere ruimte.
Intimiteit zit hem in de details. Een accessoire met de juiste
uitstraling, een lamp die zorgt voor de perfecte verlichting of
een tapijt met de gepaste weefpatronen en kleurcombinaties
maken een ruimte extra huiselijk. Dat bewijst de Goose Eye
Icon van Kasthall uit 100% wol hier wel.

De zithoek is de ruimte in jouw huis die
synoniem moet staan voor ontspanning. Niets
heerlijker dan je even in die comfortabele en
intieme cocon terug te trekken. Ontdek vijf tips
voor het inrichten van de perfecte zithoek.

Haal je
tuin binnen

3

Accessoires zorgen niet alleen voor intimiteit, ze vormen
ook een vrolijke knipoog. De Birds van Architectmade en
het notenhouten hondje van Kay Bojesen, nieuw in het Master
assortiment, brengen op een ludieke manier opnieuw huis en tuin
dichter bij elkaar. Ook het Thonet 1025 salontafeltje waar het hondje
op staat, is van notenhout. En over honden gesproken: alle bewoners
genieten van de prachtige tapijten, ook hond des huizes Pebbles.

2

Zorg voor
voldoende doorkijk

Heb je vanuit je zithoek een prachtig uitzicht op je tuin?
Zorg er dan zeker voor dat dat niet geblokkeerd wordt door
je zitmeubels. De Soft Dream sofa van Flexform heeft lage
armen en de Pilot Chairs van Knoll kunnen ronddraaien, zodat
je contact blijft houden met de tuin.
Ook het fijne blad en de elegante pootjes van de
ronde DePadova SEN salontafels zorgen voor extra
transparantie. Hun ronde vormen maken het geheel bovendien
wat minder streng en verwijzen al naar de natuur buiten.
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4

Denk aan
natuurlijke kleuren

Een extra tip om je zithoek en je tuin met
elkaar te verbinden: speel met de kleuren.
Het cognackleurige leder van de zachte Pilot
Chairs combineert perfect met de herfsttinten
van buiten. En doen ook de lichtbruine plaid en
het kussen van Hvid je niet denken aan vallende
bladeren? De schapenvacht, het favoriete plekje in
huis van Pebbles, is van E15.

Trek de
details door

5

Het zit ‘m in de details dus geef die alle aandacht die ze
verdienen. De Soft Dream zit heerlijk maar de elegante basis
in tuigleder houdt de zithoek ook luchtig. Ook wanneer je komt
aanwandelen vanuit de keuken, met zicht op de ranke poot die een
beetje naar binnen springt. En de glanzende, zilveren draad van
het Greta Shimmer tapijt van Kasthall past perfect bij de chromen
details. Het geeft de ruimte net dat ‘tikkeltje extra’.

Extra hulp nodig
bij het inrichten
van jouw zithoek?
Bezoek onze showroom voor extra inspiratie,
bijvoorbeeld in de ingerichte zithoeken.
Of contacteer ons om samen aan jouw
project te werken.

CORDIA LOUNGE
BY JEHS + LAUB
COR.DE
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Woonkamer en salon
met open haard
In deze aaneengesloten ruimte creëerden we harmonie met Belgische, Nederlandse
en Italiaanse designklassiekers. Het opvallendste element is ongetwijfeld de
indrukwekkende, op maat gemaakte wandkast met plaats voor televisie, boeken,
accessoires en een gezellige open haard.

Stijvol salon
De basis voor het salon zijn de wandkast en het luxueuze
2605 tapijt van het Nederlandse Van Besouw. Daar voelen
stijlvolle meubelen zoals de popuplaire DePadova Sen
salontafels zich uiteraard onmiddellijk thuis. Niet te missen in
het salon is de Carl Hansen Shell Chair. Met zijn gevleugeld
zitvlak, drie elegante poten en laag zitvlak valt hij ongetwijfeld
in elk interieur op.
Kastenwand met open haard
Het pronkstuk in deze ruimte is natuurlijk de kastenwand.
Daarin zijn niet enkel de televisie, leggers en kasten verwerkt
maar ook een bio-ethanhol haard. Hiervoor combineerden
we in ons Master atelier onderdelen uit de Load It en
Modern collecties van Porro met eigen maatwerk voor de
kast onderaan.
Voor open haarden werkt Master Meubel samen met De
Backer Haarden uit het naburige Lille. Er zijn verschillende
mogelijkheden om te genieten van de gezelligheid en
warmte van vuur in de woning. Gas en hout zijn de
bekendste. Als er geen gas aanwezig is of wanneer er
geen rookkanaal gemaakt kan worden, is bio-ethanol
een uitstekend en sfeervol alternatief.
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In deze aaneengesloten ruimte creëerden we
harmonie met designklassiekers. Opvallendste
element is ongetwijfeld de wandkast met
plaats voor televisie, boeken, accessoires en
een gezellige open haard.

Nederlands en Italiaans design in de eetkamer
Naast het salon maakten we een ruimte om te eten en
te werken. De massief eikenhouten eetkamertafel werd
door Bart Lens ontworpen voor het Nederlandse Van Rossum.
Ze is verkrijgbaar in drie standaardmaten en op maat. De
kleurrijke Vitra Eames DSR Plastic Chairs met hun opvallende
Eiffeltorenonderstel werden speciaal voor eetkamers gemaakt.
DSR staat namelijk voor Dining height Side chair with Rod base.
De Porro Inlay tenslotte is niet alleen een mooie en opvallende
maar ook praktische kast.
Finishing touches
The devil is in the details. Ter decoratie kozen de klanten enkele
stijlvolle items uit onze Master Shop. De liefde voor dieren blijkt uit
de verschillende maten Birds van Architectmade en de uil uit de
collectie Birds by Toikka van Iittala.
De charmante Desk Clock, door George Nelson ontworpen
voor Vitra, kreeg een mooi plaatsje in de wandkast boven
de open haard. Net zoals enkele ultramarijn blauwe limited
edition Kivi theelichtjes van Iittala en de zwarte Joy schaal van
Alessi. Zowel de rails als de gordijnen zijn van Silent Gliss, de
klanten kozen voor Colorama, een sobere witte stof die perfect
past binnen een strak interieur zoals het deze.

ACERBIS
ALESSI
ALIAS
AMAT
ANTA
ARCO

ARPER
ARTEK
ARTEMIDE
ARTIFORT
AUPING
BALERI ITALIA
BAUMANN
BEKA
BELUX
B&B ITALIA
BONALDO
BROKIS

CAPPELLINI
CARL HANSEN
CARLUCCI
CARPET SIGN
CASALIS
CASAMILANO
CASSINA
CATTELAN ITALIA
CATTELANI & SMITH
CLASSICON
CLEI
COR
DANSKINA
DAVIDE GROPPI
DE PADOVA
DESEDE
DESALTO
DESIGN ON STOCK

DRIADE
E15
EDRA
EXTREMIS
FATBOY
FSM
FIAM
FISCHBACHER
FLEXFORM
FLOS
FONTANA ARTE
FOSCARINI
FRITZ HANSEN
GAL. & RADICE
GELDERLAND
GERVASONI
GIORGETTI
GLASS
GUBI
GUFRAM
GUTZZ
HAY
H. MILLER
INGO MAURER

INTERLUBKE
JAB
JORI
JOV
KARTELL
KASTHALL
KINNASAND
KNOLL
KRISTALIA
KUNDALINI
KVADRAT
LABEL
LAGO
LANGE PROD
LA PALMA
LEOLUX
LIBECO
LIGNE ROSET
LINTELOO
LIVING DIVANI
LUCEPLAN
LUMINA
MAGIS
MARTINELLI
MAXALTO
M. GRASSI
MDF ITALIA
METAFORM
MINOTTI
MISSONI HOME

MOLTENI
MONTIS
MOOOI
MOROSO
MUUTO
NANIMARQUINA
NEMO
NIMBUS
NYA NORDISKA
OLUCE
OPINION CIATTI
PAOLA LENTI
PASTOE
PORRO
POLIFORM
POLTRONA FRAU
PRANDINA
QUINZE & MILAN
REXITE
RIMADESIO
RIVA 1920
ROLF BENZ
S. HESSLEIN
SCHÖNBUCH
SERRALUNGA
SILENT GLISS
SWISSFLEX
TECNO
THONET
VAN ROSSUM
VITRA
WALTER KNOLL
WITTMANN
XO
ZANOTTA
ZIMMER+ROHDE
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