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TERUGBLIK

   De toppers van het 

Stijlvol Wonen-
  huis

Ons inspiratiehuis was een groot succes 

tijdens de vt wonen&design beurs. Het 

interieur bevatte meer glamour en kleur dan 

ooit. In deze reportage leiden we je met 

plezier nog eens rond in onze luxe mansion.
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Wandkleed van Milla Nova. In de 
nissen - geverfd met krijtverf in de 
kleur Terracotta van Carte Colori - 
staan goudkleurige draadstoelen van 
Hora Barneveld. Op de vloer ligt een 
tapijt van Jacaranda carpets & rugs. 
De set bijzettafels met daarop gouden 
prickles, alles van Pols Potten. De 
bijzettafels in versteend hout van Hora 
Barneveld dragen bij aan de grandeur 
van de entree. Op de vloer Beton Ciré 
in de kleur Palladio.
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EEN GOUDEN 
WELKOM

ENTREE

Natuurlijk wil je graag een goede indruk maken op 

je gasten. Daarom kozen we voor een imposante 

entree én een bar in de woonkamer om onze 

bezoekers te verrassen en te verwennen.

EXTRA GLANS

Al van buiten valt het Stijlvol Wonen-inspiratiehuis op. 

De buitenkant lijkt net een chique leren doos dank-

zij de bijzondere muurbekleding Weave van Arte. Bij 

de eerste stappen in de glamour mansion word je 

meteen overdonderd bij de entree. Blikvanger daar 

is het bronskleurige wandkleed van Milla Novo, ko-

ningin van het knopen. Deze Nederlandse met Chi-

leense achtergrond knoopte het kleed voor ons op 

maat. Haar wandkleed combineert heel goed met 

de subtiele muurbekleding uit de collectie Delicate 

Chic van HookedOnWalls. Loop je verder door naar 

de bar en de badkamer, dan valt ook daar de wand-

bekleding op. De dessins Insignia en Combine uit 

de collectie Oculaire van Arte voegen letterlijk extra 

glans toe aan het interieur. De geometrische patro-

nen worden met de hand gesneden uit sisal en met 

een trompe-l’oeil effect gelegd.

LET’S HAVE A DRINK

Wat is er meer classy dan een drankje kunnen aanbie-

den in je eigen bar? We creëerden een extra zithoekje 

in de woonkamer inclusief bar, een opvallend stuk van 

gezoet Rosso Verona. Het is zo een knusse lounge 

met fauteuils van Thomassen Interieurs. “Een leuke 

ontwikkeling in het moderne loungen is de opkomst 

van een zithoogte die tussen het lage ‘bankhangen’ 

en de eetkamerstoel in zit”, vertelt Luc Thomassen 

van Thomassen Interieurs. De stoelen Ella van Montis 

lenen zich hier perfect voor. De leren poef in de vorm 

van een bal, ook via Thomassen Interieurs, voegt let-

terlijk een speels element toe.

Wil je gasten die nog 
met de auto naar huis 

moeten, verwennen met 
een lekker drankje? Dan 
is het non-alcoholische 

spirit Seedlip een 
aanrader. Bovendien 

zijn de flessen erg 
decoratief.

Verlichting Bloom van Resident via 
Eikelenboom. Gouden bijzettafeltje van 
Hora Barneveld, sierkussen van Loods 5. Op 
de glazen wandplanken van House Doctor 
staan longdrinkglazen van Ferm Living en 
champagneglazen van Pols Potten. Op de vloer 
ligt een kleed van Jacaranda carpets & rugs. Op 
de wand Carte Colori krijtverf in de kleur Galleria, 
op de vloer vloerverf in de kleur Ebano.
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RANK EN SLANK

Haast onzichtbaar lijken ze wel, maar juist daarom zijn 

ze geniaal: de slanke, stalen profielen van Exclusive 

Steel. Noem het gerust de eyeliner van ons inspira-

tiehuis: het valt niet op, maar zonder zou het interieur 

iets missen. De raampartijen met de slanke profielen 

vormen een subtiel statement zodat de meubels en 

decoratie in het interieur kunnen schitteren. Exclusive 

Steel is de naam op het gebied van stalen profielen. 

Het Nederlandse bedrijf werkt met het traditionele 

stoeltjesprofiel dat in de jaren twintig beroemd werd. 

Intussen zet het bedrijf met nieuwe technieken de 

traditie voort en ontwikkelt het ook stalen schuifdeu-

ren, taatsdeuren, kozijnen en lichtstraten.

ZITTEN IN STIJL

De rode draad van de meubels? De afgeronde vormen. 

In de zithoek staat bank Parker van Keijser&Co. Ook 

voor dit Nederlandse label is het een bijzonder stuk. 

“De bank is een goede toevoeging aan onze collectie 

die voornamelijk bestaat uit vierkante, strakke module-

banken. Waar je deze bank ook neerzet, hij zal altijd de 

show stelen”, stelt eigenares Lonneke van der Weyden. 

De bank vormt een mooi duo met fauteuil Colette van 

Minotti (via Hora Barneveld). “Deze fauteuil is zowel clas-

sy als comfy”, zegt Julie Borgman van Hora. “De collec-

tie bestaat uit twee fauteuils, waarbij je kunt kiezen uit 

een lage en een hoge rugleuning en een frame in een 

gouden of een zwart-nikkel afwerking. De Colette geeft 

gegarandeerd een boost aan je interieur.”

Geen plaats voor 
een zwembad? Of 
wil je het luxegevoel 
nog vergroten? 
Waarom geen 
buitendouches? 
Deze exemplaren 
van Jee-O komen uit 
de Slimline-collectie 
en zijn gemaakt om 
zelfs de strengste 
winters te overleven.

Wat tegengewicht 
voor al dat roze en 
goud zijn de prachtige 
sisal vloerkleden van 
Cunera. De extra lange 
fluwelen gordijnen zijn 
van Mark Alexander, 
de vitrage van Villa 
Nova (beide van The 
Romo Group). Blinds 
van Jasno (kleur Black 
Walnut) maken de 
raampartij af. 
De ronde bijzettafels 
met gekleurd blad zijn 
net als het gouden 
ornament van Pols 
Potten. De grijze vazen 
zijn van Ferm Living. 
Op de wand Carte 
Colori krijtverf kleur 
Galleria.

IN VOLLE GLORIE
WOONKAMER

Keuken en woonkamer vormen een geheel 

en lijken samen wel een grote lounge. Hier 

kun je bijpraten, vrienden uitnodigen maar 

ook tot rust komen. Altijd met een knipoog 

naar luxe en glamour.

Kunstwerk of verlichting? Combineer 
beide! Dit lichtsculptuur Circus 500 van 
Resident via Eikelenboom vult de ruimte.

298

NST_0818_REG_TerugblikBeurs.indd   298 06/11/2018   11:15



De gouden kandelaars in de 
haard zijn van Pols Potten, 

de borden aan de muur zijn 
Fornasetti Porcelain via M.E.K. 

Amsterdam.  Op de wand 
Carte Colori krijtverf in de 

kleur Pesca Elegante, op de 
vloer vloerverf kleur Ebano.
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KOKEN EN TAFELEN

KEUKEN

De keuken heeft eigenlijk meer weg van een chique dining room. 

Hier kun je in een ontspannen sfeer een maaltijd bereiden en gasten ontvangen.

LEKKER LANG

De woonkeuken valt op door het indrukwekkend 

lange werkblad van marmer dat doorloopt tot in de 

woonkamer en zo deze twee ruimtes verbindt. In 

de woonkamer doet het dienst als dressoir. Het is 

een slimme truc om visueel een harmonieuze leef-

ruimte te creëren. De kastfronten van gebeitst ei-

kenhout (kleur smoke) doen het overal goed. “Durf 

verschillende kleuren en materialen te combineren 

in een ontwerp”, tipt Jan van Harberden van Rhijn-

Art Keukens. “Zo is het kastje/bankje aan de eetta-

fel van een ander soort marmer gemaakt dan het 

keukenblad, maar het past er toch goed bij.” Deze 

opstelling is bovendien een slim alternatief voor het 

traditionele keukeneiland. Aan de overkant staat 

een praktische inbouwkast met koelkast en ovens. 

Een plank benadrukt de lengte van de keuken en is 

de perfecte uitstalplek voor enkele accessoires.

NATUURSTEEN COMBINEREN

Gewaagd maar zeker geslaagd is de combinatie 

van verschillende soorten natuursteen van Grillo 

Natuursteen. Zo is het werkblad gemaakt van een 

donkere marmer met roze aders, Bronze F. Satina-

to. De bank aan de eettafel en de bar in de woon-

kamer zijn gemaakt van een roze marmer, gezoet 

Rosso Verona. “Kijk goed naar de structuur en de 

kleur van de steen”, adviseert Remy Grillo over het 

combineren van verschillende types. “Een marmer 

met veel aders kun je goed combineren met een 

iets rustigere steen in dezelfde tint, meer een uni-

kleur. Of je stemt de kleur af op een vlam die in 

de andere steen zit, zoals hier in de keuken het 

geval is.” Durf in een andere ruimte die visueel is 

afgescheiden gerust voor iets heel anders te gaan. 

Zo gebruikten we in de badkamer een opvallende 

groene marmer, gezoete Verde Alpi.

Foto links: messing tray en grijze vaasjes van Thomassen Interieurs, kaars van Fornasetti Porcelain via M.E.K. Foto midden: inbouwkast van RhijnArt 
Keukens. De eetkamerfauteuils Britt zijn van Keijser&Co. Foto rechts: De accessoires op het keukenblad: snijplanken met motief via The Frozen Fountain, 
de geometrische snijplanken zijn van Ferm Living, keramiek van Marjoke de Heer, roestkleurige kopjes van Serax, wijnkoeler Bolder van Chris Slutter van 
Functionals, gouden slabestek en pepermolen van Ferm Living. Kleur op de wand: Pesca Elegante van Carte Colori.
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Boven de tafel van Pilat&Pilat 
hangt de lamp TRI van Resident 

via Eikelenboom. Accessoires op 
de tafel: grote glazen schaal via 
Hora Barneveld, serveerschalen 

van keramiek van Marjoke de Heer, 
gele vaas van Frozen Fountain. De 
lamp op de marmeren zitbank via 

Thomassen Interieurs.
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Op de werktafel van Pols Potten 
staat verlichting van Flos, eronder 
een sculpturaal krukje, beide via 
Hora Barneveld. De spiegels zijn 
van &tradition. Op de wand de 
kleur Pesca Elegante van Carte 
Colori. Op de vloer Beton Ciré in de 
kleur Palladio van Carte Colori.

302

NST_0818_REG_TerugblikBeurs.indd   302 06/11/2018   11:15



FUNCTIE EN SFEER

DOOR DE GANG

Veel interessante doorkijkjes in ons inspiratiehuis. Het grondplan is redelijk 

open maar met genoeg afscheidingen. Eenheid tussen al die ruimtes 

ontstaat door een heel nieuwe tint op de muren, Pesca Elegante.

KLEUR TROEF

Het inspiratiehuis is kleuriger dan ooit en de reacties zijn 

lovend. De basiskleur is een bijzonder soort roze, een 

nieuwe verfkleur die Carte Colori speciaal voor Stijlvol 

Wonen ontwikkelde. “We hadden wel al roze tinten op 

onze kleurenkaart, maar die waren of redelijk heftig, of 

te licht of te lila. Deze nieuwe kleur is ideaal als basis-

kleur. Niet te zoet, maar ook zeker niet te licht. Hij gaat 

daarnaast ook heel mooi samen met een iets gedurf-

dere kleur als Terracotta.” De kalkverf van Carte Colori 

heeft een prachtige, matte uitstraling. De kalk is afkom-

stig uit de Veneto-streek in Italië en wordt samen met 

onder andere water en marmer als bindmiddel tot een 

verf van hoge kwaliteit gemengd. In ons inspiratiehuis 

vind je de kleuren Terracotta, Pesca Elegante, Galleria, 

Glas, Palladio, Ebano en Leisteen.

INGETOGEN VLOER

De vloeren in het inspiratiehuis zijn sober. We kozen 

rustige kleuren zodat we met de inrichting nog alle kan-

ten op konden. Stucco Lusso en Carte Colori werkten 

hiervoor samen. In de woonkamer verfden we de hou-

ten vloer met vloerverf in de kleur Ebano. In de entree 

en de keuken is de vloer door Stucco Lusso bekleed 

met beton ciré in de kleur Palladio van het Nederlandse 

verfmerk. In de badkamer is opnieuw beton ciré toe-

gepast, maar dan in de donkergrijze kleur Leisteen van 

Carte Colori. Beton ciré is volledig naadloos en daarom 

heel strak en tijdloos.

DOORKIJKKAST
Een doorkijkkast als scheidingswand tussen woonruimte 

en gang: het lost veel op én het is decoratief. De Shelf 

Unit single & double van Pols Potten doet hiervoor prima 

dienst. Het ontwerp is gemaakt van metaal en heeft enkele 

goudkleurige kastdeurtjes waarachter je spullen kwijt kunt 

die je liever niet wilt uitstallen. Van dezelfde familie is het 

werktafeltje en de verschillende rechthoekige bijzettafels 

die je elders in huis ziet. Door met meubels van dezelfde 

familie te werken, ontstaat er als vanzelf een geheel.

In de vakkenkast staan bovenop zandlopers en gele vazen van Pols Potten, op de 
bovenste plank zie je ook gele vazen van Pols potten. Op de middelste planken: 
paarse vazen van Thomassen Interieurs en gouden vazen van Pols Potten. Wijnkoeler 
Bolder van Chris Slutter van Functionals. Onderste planken: vazen met gouden voet, 
grote vaas met gouden onderkant en vaas van gerookt glas van Thomassen Interieurs.

Je ziet het niet maar ruikt het wel. In huis 
stonden geurproducten van Marie-Stella-Maris. 
Want ook met geur kun je de sfeer bepalen.
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WARM CONTRAST

Pronkstuk in de slaapkamer is zonder meer het bed van Nilson Beds. Het unieke 

stiksel in vierkanten geeft hoofdbord Napoli iets bijzonders. We combineerden 

het met het bed Prestige. De bijpassende nachtkastjes en het ton sur ton bed-

linnen van Nilson maken de slaapkamer compleet. De focus ligt er op aaibare 

materialen. Zo is de fauteuil van &tradition met zijn wollige look een mooie aan-

vulling. Alle elementen voor een weelderige, chique slaapkamer zijn aanwezig.

NET EEN HOTELSUITE

SLAAPKAMER

Rustige blauwtinten hebben een kalmerend effect, maar voelen 

snel koud aan. Het okergele bedhoofd en veel zachte materialen 

geven de kamer een warme en luxueuze gloed.

Boven de sidetafel van Pols Potten hangt een wandkleed van 
Milla Novo. Op de sidetable staat een kopje van Pols Potten en 
een vaasje van Marjoke de Heer.

Fauteuil van &tradition met sprei van Mrs. Me. Het bijzettafeltje 
is van Thomassen Interieurs, de kandelaar is van Ferm Living. 
Borden van Fornasetti via M.E.K. Het gordijn is van Villa Nova. 
Op de wand krijtverf in de kleur Glas, op de vloer Beton Ciré in 
de kleur Palladio van Carte Colori.
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Lange gordijnen van Mark 
Alexander zorgen voor 

een dramatisch accent in 
de slaapkamer. Fluweel is 

klassiek en tijdloos en gaat 
bijna met alles samen.

Bed Prestige met hoofdbord en 
nachtkastjes Napoli van Nilson Beds  

Beddengoed van Nilson Beds en Mrs. Me. 
Op de nachttafels: nachtlampje van Menu 
via Thomassen Interieurs, velours doosje 

van H&M Home en kaars van Fornasetti via 
M.E.K. Links in beeld shutters van Jasno.
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Jasno levert shutters en blinds 
in dezelfde kleur. Zo kies je de 
raambekleding die het beste bij de 
functie van het raam past en vormt 
alles in je interieur toch een eenheid.

Op de wastafel: keramiek van 
Marjoke de Heer, parfumfles en 

tafellamp van Thomassen Interieurs. 
Het vloerkleed is van Cunera. De 

wand is bekleed met Combine uit 
de collectie Oculaire van Arte.
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Kranen als verfijnde juwelen maken 
ons badkamerplaatje compleet. Al 
het kraanwerk is ontworpen door Piet 
Boon voor Cocoon. De kleur is Raw 
Copper. De exclusieve afwerkingen 
van Cocoon worden toegepast op 
een basis van rvs in plaats van een 
coating op messing. Hierdoor blijven 
de kranen een leven lang mooi.

ROYAAL BADEN

BADKAMER

Geen veilige witte badkamer in het inspiratiehuis, maar 

een elegante ruimte bomvol chique materialen. Ook 

hier is het luxehotelgevoel niet ver weg.

EILAND

Veel bijzonderheden in onze badkamer, niet alleen visueel 

maar ook functioneel. Daarvoor kregen we hulp van De Eer-

ste Kamer, specialist in stijlvolle, complete badkamers. Zo 

is het wastafelmeubel een losstaand blok, afgewerkt met 

groen marmer en een strakke kast. Ook over de binnenkant 

van de kast is nagedacht: zo zit er een nieuw systeem met 

twee waszakken in verborgen. Het mat witte bad Society van 

Xenz lieten we inbouwen in datzelfde groene marmer. Maar 

de primeur in de badkamer is de unieke douchewand van 

DEK-Design. De Black Steel Open is een douchewand met 

radiatorfunctie ineen. “Het is minimalistisch vormgegeven. 

De radiator bestaat uit een frame zonder vlakverdeling, alleen 

met een handdoekhouder die in het stalen frame is geïnte-

greerd. We bevestigen de radiator tegen een vlakke glazen 

wand, waardoor het ontwerp strak en tijdloos oogt”, vertelt 

Anton van de Beek van De Eerste Kamer. Goed om weten: 

deze versie is volledig elektrisch.

NAADLOOS

De wandbekleding moest sfeer ademen, maar tegelijkertijd 

ook een goede basis van hoge kwaliteit vormen. Daarom klop-

ten we aan bij Stucco Lusso, specialist in exclusieve wand- en 

vloerbekleding. Een keuze maken was moeilijk, want Stucco 

Lusso kan veel: van betonlook tot tadelakt-effect, de technie-

ken, materialen en kleuren zijn bijna onbeperkt. Uiteindelijk 

kozen we voor beton ciré in de badkamer. Deze waterdichte 

wandbekleding is heel geschikt voor de inloopdouche, want 

je kunt er naadloos de vloer en wand mee bekleden. We ko-

zen een diepgrijze kleur (kleur Leisteen van Carte Colori), die 

mooi harmonieert met het groene marmer. Dankzij deze 

techniek waan je je haast in een vijfsterrenspa. Extra troef: 

we pasten deze techniek ook toe op de slaapkamervloer. 

De vloer loopt dus gewoon door van bad- naar slaapkamer, 

waardoor dat heerlijk royale suitegevoel ontstaat.

Lampen Bloom van Resident via Eikelenboom, 
sidetable van Pols Potten met daarop een kom van 
Marjoke de Heer, kaars van Fornasetti via M.E.K., 
vaasje van Marjoke de Heer. Op de badrand: 
serveerschaal van keramiek en kom van Marjoke de 
Heer. Jasno Shutters in kleur Black Walnut.
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1. DRINKEN ZONDER ZORGEN

De kruidige brouwsels van Seedlip waren een succes. Elke dag waren er proeverijen in de bar van 

ons inspiratiehuis. Deze alcoholvrije drank leent zich uitstekend voor bijzondere mocktails.

2. LEREN OVER GEUREN

Gasten luisteren geconcentreerd naar de dames van Marie-Stella-Maris. Tijdens de workshops over 

geurbeleving vertelden ze meer over geuren en hoe je die in je interieur kunt integreren.

3. BOEKLANCERING

Hét grote moment van de beurs was de lancering van ons nieuwe boek Stijlvol Wonen Magnum 

Edition. Hoofdredactrice Leen Verstraelen interviewde live Mariska Jagt en Osiris Hertman. Alle gas-

ten ontvingen een eerste exemplaar en daarna was er een fijne afterparty in het Stijlvol Wonen huis.

AMBIANCE VERZEKERD
Ons huis was niet alleen mooi om naar te kijken,

er viel ook heel wat te beleven!

1 2

3 3 3

EVENTS
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