
Met deze objecten en klassiekers geef je 
je interieur de ultieme Stijlvol Wonen-look.

Productie en samenstelling Anneleen Peeters

63 tijdloze
  must-haves
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 1. BLOEMPOT OP POTEN 
  Maak een statement met bloempot Legs Pott XL 
  (prijs op aanvraag, aangenaamxl.com)

 6. DE HOUTEN STOEL 
  Een blijver: de Wishbone Chair van  
  Hans J. Wegner voor Carl Hansen & Søn 
  (vanaf € 420 excl. btw, carlhansen.com)

 2. XL INLOOPKAST 
  Geen droomhuis is compleet  
  zonder royale inloopkast.  
	 	 Hier	het	nieuwe	flexibele	 
  Cover Open van het Italiaanse  
  Rimadesio (rimadesio.it)

 8. GEZELLIG TAFELEN 
  Rond de eettafel horen  
  de perfecte eetkamerstoelen,  
  zoals deze Palm Springs Dining  
  Chair van Remy Meijers  
  Collection (remymeijers.nl)

 7. STRAK & STERK 
  Muurlamp van Muller  
  Van Severen voor Valerie Objects 
  (€ 785, valerie-objects.com)

 4. LOUNGE CHAIR 
  Nog zo’n meubel dat  
  overal en altijd past:  
  PK22 lounge chair 
  van Fritz Hansen 
  (fritzhansen.com)

 5. ICONISCH PATROON 
  Met het kenmerkende patroon van  
  Missoni doe je nooit iets verkeerd.  
  Plaid Margot van Missoni Home  
  (missonihome.com)

 9. BETER BESTEK 
  Bestek van Piet Boon  
  voor Serax (serax.com)

 10. SFEERMAKER 
	 	 Sfeerlamp	Muffins	blijft	bekoren.	 
  Beschikbaar in verschillende  
  formaten en uitvoeringen,  
  met gekleurd of helder glas  
  (brokis.cz)

 3. GRAFISCH ACCENT 
	 	 Geef	je	(keuken)kast	een	grafisch	ritme	 
  met een mooie meubelgreep, zoals  
  deze van verouderd ijzer van Dauby  
  (€ 17,58 excl. btw, dauby.be)
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 12. DE ZWARTE SHUTTERS  
  Shutters voorkomen inkijk en geven  
  je interieur karakter (jasno.com)

 11. XL BLOEMPOT 
  Ambacht en een goed 
  ontwerp komen samen  
  in deze XL-bloempot  
  ontworpen door  
  Osiris Hertman voor  
  Atelier Vierkant  
  (ateliervierkant.com)

 15. AAN HET EILAND 
  Een comfy klassieker  
  aan het keukeneiland:  
  kruk Kekke van  
  Studio Piet Boon  
  (prijs op aanvraag,  
  pietboon.com)

 14. DEURDETAIL 
  Omdat details ook  
  tellen. De deurkruk  
  van Piet Boon voor  
  Formani maakt  
  maatwerkkasten en  
  deuren helemaal af  
  (formani.com,  
  pietboon.com)

 13. WIJN- 
  KLIMAATKAST 
  Stijlvol Wonen-lezers  
  zijn levensgenieters en  
  daar hoort een goed  
  glas wijn bij. Die wijn  
  wil je serveren op de  
  juiste temperatuur.  
  Een wijnklimaatkast  
  is dan onmisbaar.  
  Een praktisch en best  
  esthetisch element 
  in je woonkeuken.  
  Dit exemplaar is  
  van Sub-Zero  
  (subzero-wolf.nl)

 1§6. BETER MET BULBS 
  Niet weg te denken uit de interieurs in dit blad: plafondlamp Bulbs van By Eve.  
  Het ontwerp van Sandra Peters van Eve Living werd een ware hit (byeve.be)

 19. SIERLIJK ZITTEN 
  High Stool van 
   donker gebeitst berken  
  van Mater Design, 
  hoogte 74 cm  
  (€ 815, materdesign.com)

 17. PATCHWORK 
  Het dierenhuidbehang uit  
  de collectie Mémoires  
  van Élitis is een klassieker  
  die je muur instant sfeer  
  geeft (elitis.fr)

 18. EENVOUD SIERT  
  Deze kraan, een designklassieker  
  van Arne Jacobsen voor Vola,  
  zie je vaak in zwart en messing,  
  maar weet je dat hij ook  
  beschikbaar is in matwit,  
  colour 28 (vola.com)

 22. DE	OUTDOOR-SET	
  Buiten loungen met de tijdloze set Lars van Piet Boon  
  (prijs op aanvraag, pietboon.com)
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 21. KUNSTBOEK TE KIJK 
  Een mooi kijkboek is een object dat  
  je interieur karakter geeft. Een handige  
  staander nodigt uit tot bladeren.  
  Helmut Newton’s Sumo is een klassieker 
  (taschen.com)

 20. EEN TIJDLOOS TRIO  
  Silk White, Pebble Stone  
  en Black Smoke  
  van Pure & Original  
  (pure-original.com)
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 23. DE DECORATIEVE DISC OP VOET 
  Het is een populair item dat je vaak terugziet in  
  de vakkenkasten. Onder andere te koop bij R-Styled  
  (rstyled.com)

 24. ROND ELEMENT 
  Een rond daybed oogt goed in  
  de woonkamer, maar is ook populair  
  in de slaapkamer. Hier zie je daybed  
  Olivia, met draaischrijf, van Keijser&Co  
  (prijs op aanvraag, keijserenco.nl)

 28. DE EILANDBANK 
  De modulaire bank Extrasoft wierp een nieuw licht  
  op hoe we een zitbank gebruiken en werd een bestseller  
  van Living Divani (livingdivani.it)

 29. VEILIG TOCH GEVARIEERD 
  Beige is een veilige keuze, maar ook  
  in de wereld van de beigetinten zitten  
  subtiele verschillen. Hier Greige P19,  
	 	 NN11	Calico	en	NN20	Iced	Coffee	 
  van Painting The Past (paintingthepast.nl)

 31. AFGERONDE VORM 
  Tafel Out of Line van Bieke Casteleyn  
  springt met zijn unieke organische  
  vorm in het oog (prijs op aanvraag,  
  biekecasteleyn.com)

 30. ETHNIC CHIC 

  Unieke, handgemaakte 

  objecten geven je 

  interieur karakter:  

  oude kralen, een kwast …  

  zulke etnisch spullen zijn  

  de ziel van je interieur.  

  Gespot bij R-Styled  

  (rstyled.com)

 32. ELEGANT CONSOLE 
  Mooi in de hal, zitkamer,  
  woonkeuken … een eenvoudig 
  console als deze is ideaal  
  om een decoratief stilleven  
  op uit te stallen. Console Rise  
  van Ethnicraft  
  (€ 539, ethnicraft.com)

 26. DE GESTUCTE MUUR 
  Stucwerk brengt sfeer en warmte  
  in je woonkamer, keuken, badkamer  
  en welke ruimte dan ook. Hier zie  
  je de Jura-kalkstuc van Via eStudio.  
  Jura-kalkstuc is een selectie van 
  decoratieve en puur natuurlijke 
  kalkmortels. Er zijn verschillende typen:  
  van een grovere structuur en korrel  
  tot een gladdere en egalere, gemarmerde  
  afwerking (materiaalkosten vanaf  
  € 20,- per m2, arbeidskosten vanaf € 60,-  
  per m2 incl. btw, viaestudio.nl)

 25. GRAFISCH SPEL 
  Niets zo tijdloos als een  
	 	 grafisch	sterk	patroon.	 
  Tapijt Track van Meridiani  
  (meridiani.it)

 27. ULTIEM LOUNGEN 
  Charles en Ray Eames ontwierpen de Lounge Chair  
  als een moderne remake van de Britse clubchair  
  in 1956. Hadden ze kunnen voorspellen dat hun  
  ontwerp zo’n designklassieker zou worden?  
  Geproduceerd door Vitra (vitra.com)
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 43. LEDEREN WANDBEKLEDING 
  Leder geeft je wand of haard  
  een tactiele en luxueuze uitstraling.  
  Hier zie je een realisatie van  
  Alphenberg (alphenberg.nl)

 40. DE EETKAMERBANK 
  Een eetkamerbank is comfortabel en  
  het ziet er goed uit. Ze bestaan in allerlei 
  vormen en maten, zelfs in hoekvorm  
  en afgerond voor aan een ronde tafel.  
  Hier zie je model Maxime van  
  Rupert & Rupert (rupert.nl)

 39. KIJK EEN WASEMKAP 
  De wasemkap werken  
  we meestal weg, in  
  het eiland of plafond,  
  maar je kunt er ook  
  een statement mee  
  maken. Deze blikvanger is een  
  ontwerp van Osiris Hertman 
  voor Wave (wavedesign.nl)

 41. SOBER STAAL  
  De stalen binnendeur is niet  
  weg te denken uit de interieurs  
  in Stijlvol Wonen. Meestal  
  zien we ze in zwart, maar  
  ze zijn ook prachtig in wit.  
  Hier een realisatie van Robert  
  Staal (robertstaal.com)

 34. DISCREET VERLICHT  
  Leeslamp Austere an Hans  
  Verstuyft voor Trizo21 staat  
  overal goed (trizo21.com)

 35. IT-DOUCHE	
  Douche Original waarmee  
  het voor het Nederlandse  
  merk Jee-O allemaal begon,  
  staat nog altijd als een huis.  
  Alleen de typische o-ring- 
  hendel kreeg een restyling:  
  slanker en met soft-touch  
  cover (jee-o.com) 

 33. KAARS OF L AMP? 
  Lamp Altar van Kevin Reilly was een tijd  
  terug enorm populair. De lamp met  
  sfeervolle kaarsen (eigenlijk warm ledlicht)  
  en handgemaakte basis brengt instant sfeer  
  en is wat ons betreft een blijver 
  (kevinreillycollection.com)

 36. MOOI VAN 
  MESSING 
  Dienbladen van  
  Michaël Verheyden  
  (michaelverheyden.be)

 38. CATCHY KUNST 
  Een (etnisch) kunstportret brengt kleur en karakter in je interieur.  
  Deze foto ‘From another time’ is gemaakt door Siegart en verkrijgbaar  
  bij Umo Art Gallery (vanaf € 395, umoartgallery.com)

 37. GROOTSE LAMP  
  De lamp Layer Big Loft is  
  de bekendste lamp van  
  Layer by Adje (layerbyadje.nl)

 42. MARMEREN EVERGREEN 
  De strakke tafel met marmeren blad:  
	 	 Pica	van	Flexform	(flexform.it)
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 44. EEN VLOERKLEED  
  ALS KUNSTELEMENT 
  Het tilt je interieur op naar een hoger  
  niveau. Hier zie je Parallel Brain/Agate  
  van Limited Edition (le.be). 

 45. ARTY LAMP 
  Lamp Earth vaan Marie   
  Michielssen voor Serax  
  (serax.com)

 48. MUURJUWEEL 
  ‘O’ Mirror van Laloul  
  is geïnspireerd op een halsketting  
  (€ 1.350, laloul.be) 

 51. MEER FUN 
  Lamp Fun 0DM is een  
  ontwerp  van Verner   
  Panton voor Verpan  
  (€ 1.425, verpan.com)

 53. ZACHT ALS ALBAST 
  De albasten theelichthouders van  
  Sirocco Living verspreiden een sfeervol,  
  zacht licht. Hoe meer je ervan hebt,  
  hoe mooier het wordt (siroccoliving.com)

 54. HUISGEUR 
  Het iconische parfum Colonia  
  van het Italiaanse Acqua Di Parma  
  is al sinds 1916 een groot succes.  
  Intussen zijn de interieurgeuren  
  van het merk ook niet meer weg  
  te denken. Geurkaars van 500 gram  
  kost € 137 (acquadiparma.com)

 46. ZACHTE TEDDY 
  Fauteuil Little Petra van  
  &Tradition (andtradition.com)

 49. TAFELGROEP 
  Bijzettafels die je kunt combineren  
  tot een sterk geheel zoals deze  
  lage tafels Louisa van Vincent Van Duysen  
  voor Molteni&C (molteni.com)

 50. COMFY ZITBANK 
  Het ontwerp van zitbank Groundpiece is 20 jaar oud,  
  maar nog altijd hyperactueel. Flexform zette met deze bank  
	 	 een	nieuwe	manier	van	zitten	op	de	kaart	(flexform.it)

 47. NATUURSTENEN VAAS 
  Vazen als deze zitten in allerlei  
  varianten en kleuren al jaren  
  in de collectie van  
  Michaël Verheyden  
  (michaelverheyden.be)
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 52. MEENEEMLAMP 
  Mobiel outdoorlampje Lucca SC51  
  van &Tradition (andtradition.com)
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 62. TACTIEL VLOERKLEED 

  Handgeweven, wollen vloerkleed  
  van Ethnicraft (ethnicraft.com)

 59. EEN TOPPER 
  De klassieke eettafel Big Top van Keijser&Co  
  kun je helemaal eigen maken. Er zijn  
  verschillende afwerkingen, maten, vormen en  
  poten beschikbaar (prijs op aanvraag, keijserenco.nl)

 61. STIJLVOL LUIEREN 

  Een chaiselongue is pure luxe in je interieur.  
  Dit tijdloos exemplar is Lolyta van Meridiani  
  (meridiani.it)

 60. PASSEND HOOFDBORD 
  Met een hoofdbord creëer je een intieme sfeer  
  en geborgeheid in je slaapkamer. Hoofdbord  
  en nachtkastje uit de collectie Menton van  
  Marcel Wolterinck voor Nilson Beds (nilsonbeds.com)

 63. IN DE HOEK 
  Een klein afgerond fauteuil  
  dat overal zijn plaats vindt,  
  van woonkamer tot  
  slaapkamer. Afgeronde fauteuil 
  Isabelle van Meridiani (meridiani.it)

 58. MET GLANS 
  Met metallics kun je prachtige accenten leggen in  
  je interieur. Bovendien kun je er gemakkelijk allerlei  
  technieken op toepassen. Bij Carte Colori zijn de  
  volgende metallics verkrijgbaar: Goud, Principessa,  
  Metallo, Glamour, Chiara, Copper, Tin en de nieuwe  
  kleur Messing (cartecolori.nl)

 55. EEN ABSTRACT KUNSTWERK BLIJFT BOEIEN 

  New Balance I, Eva Watts uit de collectie PI Creative Art 

  van werkaandemuur.nl. Beschikbaar in verschillende  

  formaten (op canvas vanaf € 43, werkaandemuur.nl)

 57. MOOI OUD WORDEN  

  Zo’n lederen fauteuil die alleen maar mooier  

  wordt met de jaren. Gatsby van Flexform  

	 	 (flexform.it)

 56. KERAMIEK MET KARAKTER 

  Servies Pure van Pascale Naessens  
  voor Serax (serax.com)
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