Woonwinkelen

Productie: Jerica Kornegoor
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Heb je ook mooi nieuws voor deze pagina? Mail dan naar redactie@brabeau.nl

Subtiele motieven

stoel gecombineerd met effen stoel en gecapitonneerde bank. Gladde shutters van Jasno met

1. Gietijzeren robuuste radiator Flamboyant

Oorsponkelijk gebruikt om water in op te

harig vloerkleed van Dimago. Set van vier ver-

heeft een prachtig geornamenteerd bloemre-

vangen. Door de lokale bevolking gemaakt,

schillende tafeltjes, glad met ruw, en rond met

liëf. Uitgevoerd met authentieke kranensets.

waardoor ieder stuk uniek is. Kruik van robuust

hoekig voor speels effect (Hemels Wonen, Eersel).

Flamboyant is er in verschillende breedtematen

aardewerk met kap van glad linnen.

en in alle RAL-kleuren. Hier afgebeeld in Old

Prijs kruik € 185. Prijs als lamp vermaakt € 279,95

6. Opvallend aan de driezitsbank model Sixties

Grey. Prijs vanaf € 299,80 (Baderie Peeters,

(www.herberslifestyle.nl).

van Montèl is de rugleuning. Die is prachtig

Etten-Leur).

doorgestikt en afgewerkt met knopen. Uit4. Stoel van Rolf Benz ontwerp Formstelle

voering: romp van hardhout, gecombineerd

2. Subtiel is het grafisch motief van het karpet

kenmerkt zich door de bijzondere zitting

met grenen regels, en poten van verchroomd

van het Brabantse merk Desso, gemaakt van

waarbij twee houten schalen over elkaar zijn

metaal. Keuze uit verschillende stoffen. Ook

polyamide garens. De dessins zijn over elkaar

geplaatst. Met doorgestikt kussen van gerecy-

als fauteuil leverbaar. Prijs bank in stof vanaf

heen gedrukt en bestaan uit een bepaalde

cled polyester in stof Kvadrat Revive voor extra

€ 1.399 (Montèl, Breda).

gelaagdheid, waardoor de collectie onderling

zitcomfort. Zitting in diverse hout-

goed combineerbaar is. In elke gewenste

soorten, kussen in allerlei grijstinten.

afmeting op maat verkrijgbaar. Prijs vanaf

Prijs vanaf € 404 (Donjon, Eindhoven).

€ 94,95 per m2 (Magneet Interieurs, Waalwijk).
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5. Harmonisch interieur in een
3. De kruiklamp van Herbers Lifestyle is

mix van structuren, ontworpen

gemaakt van een Indonesische waterpot.

door Hemels Wonen. Afgebiesde

Sfeermakers voor landelijk wonen
Verkoopadressen zie pagina 68.
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