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Het interieur is een persoonlijke 

aangelegenheid. De kunst van het wonen bestaat 

er dan ook in van je huis een unieke thuis te 

maken. Blijf steeds jezelf, al kan het geen kwaad 

om je ogen open te houden voor wat er leeft 

en heerst in de woonwereld. Wij geven alvast 

mee wat er zoal nieuw is onder het dappere 

herfstzonnetje. Opmerkelijke interieurweetjes 

die je helpen een eigen stijl te bepalen.

InteRIeuRtRendS

20 jaar later…

Deze MCD 2015 fauteuil van Ligne Roset combineert een 
architecturale vorm aan de buitenkant met een zachte en 
comfortabele binnenkant met gecapitonneerde afwerking. Strak en 
knus tegelijk. Verkrijgbaar als 1-, 2- en 3-zit. Design Christine Dorner.
Info: www.ligne-roset.be

Architecturale zachtheid

De kunst
VAN HET WONEN
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Het originele ontwerp van deze Signature Chair van Frits 
Henningsen, voorzien van elegante gebogen en haast 

organische lijnen, dateert uit 1954. Een exclusief stuk waar er 
minder dan 20 stuks van werden gemaakt. Maar niet getreurd: de 

stoel is nu opnieuw uitgebracht door Carl Hansen & Søn die op 
deze manier een eerbetoon brengen aan het iconische design 

en de voor zijn tijd innoverende ontwerper. 
Info: www.carlhansen.com

Anno 1954

InteRIeuRtRendS

Flamant gaf deze knusse oorfauteuil, met vloeiende vorm, 
uitdrukkelijke naden en opbollende rug, een draaivoet in metaal, 
waardoor je hem bijvoorbeeld ook aan een bureau kunt gebruiken. 
Voorzien van een linnen bekleding en structuur in berkenhout. 
Info: www.flamant.com

Knusse oorfauteuil

Alles komt terug, ook deze Divanitas fauteuil die 
20 jaar na de eerste lancering opnieuw wordt 

uitgebracht door Verzelloni. De originele collectie 
werd ontworpen door Studio Lievore Altherr Molina 

in 1996. De nieuwe uitvoering heeft een licht 
aangepaste verhouding van zit- en rugleuning en 
een nieuwe afwerking voor de poten, zonder dat 

er evenwel geraakt werd aan het tijdloze en tegelijk 
vernieuwende karakter van weleer.

Info: www.verzelloni.it

Aangekleed
Bonaldo stak de nieuwe Sheryl stoel van top tot teen in een knap 
jasje, naar keuze gemaakt uit stof, leder of ecoleder. De bekleding 

werd afgewerkt met een al dan niet contrasterende bies aan de zitting 
én over de volledige hoogte van de stoel. Zacht design met een 

uitgesproken karakter. Design Giuseppe Viganò.
Info: www.bonaldo.it
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Industrieel
Mondgeblazen

Buislamp
Drievuldigheid

Voor wie wel houdt van verlichting 
met een industrieel maar ook 
doorleefd kantje: de nieuwe Loft 
collectie van Il Finale. Voorzien van 
een bronzen frame, stalen kap en 
een scharnierende ophanging die de 
puntjes op de i zetten van het design. 
De totale reeks omvat 10 modellen 
die zich fraai laten combineren.  
Info: www.ilfinale.com

Deze In The Tube buislamp van DCW éditons 
heeft dan ook niks te zien met ongezellige TL-
buizen, maar zorgt net voor een aangenaam 
gefilterd licht en unieke uitstraling. Naar keuze 
met richtbare reflector in roestvrij staal voor een 
zilveren schijnsel of geanodiseerd aluminium 
voor een gouden of koperen gloed. Design 
Dominique Perrault en Gaëlle Lauriot-Prévos.
Info: www.dcw-editions.fr

Mooi op zich, maar pas echt bijzonder wanneer je ze combineert. 
De Tibeta lichtfamilie van Bover omvat 3 pendels die vooral tot 
hun recht komen wanneer je ze samen ophangt. Gemaakt uit 

aluminium met keuze uit 3 afwerkingen: zwart chroom, koper en 
gepolijst aluminium. Design Christophe Mathieu.

Info: www.bover.es

Ssst… de Whisper collectie van Eijffinger fluistert je 
iets toe. De collectie kenmerkt zich door nieuwe 

technieken en materialen. Behang met tastbare 
sensaties, hoogglanzende gepatineerde folies, 

bedrukt met zachte flock en schitterende beads. 
Verkrijgbaar in een poëtisch kleurenpalet: van 

poederroze tot chardonnay.
Info: www.eijffinger.com

Eens wat anders dan de traditionele buffetkast. Deze massiefhouten 
Fly Storage van Riva 1920 oogt niet alleen origineel, bovendien kan 
je er al je serviesgoed op een ordentelijke manier in kwijt. Zo passen 
de glazen perfect in de binnendeuren. Ook handig: de ledverlichting 
die automatisch aangaat bij het openen van de deur. Design 
Giuliano en Gabriele en Gabriele Cappelletti.
Info: www.riva1920.it

Best flamboyant van Flamant: deze sofa met uit mangohout, gehuld 
in een fluwelen bekleding met hoge aaibaarheid en etnisch patroon. 

Een charmante blikvanger die het thuis extra gezellig maakt.
Info: www.flamant.com

Om terecht trots op te zijn: het Chelsea tapijt uit de Pride collectie 
van Papilio Rugs. Bijzonder is dat het tapijt wordt opgebouwd 
uit modules die zich aan elkaar laten ritsen. Dit handgemaakt 
designertapijt is verkrijgbaar in tal van uitvoeringen: leder, viscose, 
wol… alles is mogelijk en niets is een must.
Info: www.papiliorugs.com

Poëtisch kleurenpaletOrdentelijk

Etnisch
Zip it!

Van Brokis is deze bijzondere Whistle 
pendel, genoemd naar de typische 

glasblaaspijp. Deze Tsjechische 
fabrikant specialiseert zich in glazen 

lichtarmaturen, mondgeblazen 
vakmanschap, en verrast telkens opnieuw 

met opmerkelijk vormgegeven lampen. 
Design Lucie Koldova.

Info: www.brokis.cz
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InteRIeuRtRendS

Mooi omkaderd

Natuurstam en leder

Schuif maar aan! Deze sympathieke 
Boucle stoel met kadervormige 

rugleuning, gezien bij Pomax, draagt bij 
een ongedwongen en genoeglijke sfeer 

aan tafel. Uitgevoerd in eik met een 
gestoffeerde zitting in diverse kleuren.

Info: www.pomax.com

Van een ongewone confrontatie gesproken: streelzacht 
leder in combinatie met knoestig hout. Hülsta waagt het 
erop en wel met de opmerkelijke woonkamerreeks Gentis. 
Wij vallen volop voor de volhouten boomstamlook die 
zichzelf gecounterd ziet met zadel- of nappaleder. 
Een boeiend samenspel.
Info: www.huelsta.be

Goed design behoeft niet al te veel franjes. Zoals ook dit Naked 
Rack van Qowood, een fraai ontwerp waarbij de doorsnee kapstof 

verbleekt. Handgemaakt, met respect voor het vakmanschap, uit 
massief eiken- of walnoothout.

Info: www.qowood.com

Een nieuwe samenwerking tussen Piet 
Boon en NLXL LAB resulteerde in een fraaie 
behangcollectie met zachte uitstraling: 
Washi Wallpaper. Geïnspireerd op het 
Japanse Washi papier, weliswaar op een 
eigentijdse manier geïnterpreteerd.   
Info: www.nlxl.com

Zonder franjes

WAshI
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