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Rond het huis liggen Franse
eikenhouten vloerdelen van
De Oude Plank, prijs op aanvraag.
De hanglampen en lantaars
komen van Laborvincit,
de hoge consoles zijn van
Boutique Baroque, € 1595. De
bloemstukken werden gemaakt
door SetaFiori Bloemdecoraties.
Rechterpagina Rond de
teakhouten tafel Funny van
Het Kabinet, € 1220, staan de
Cordoba Dining Chairs, een
ontwerp van Henry Claes voor
Vincent Sheppard, € 335 p.s.

MTC op de Woonbeurs 2006

Het
Hollandse
Huis
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Tout designminnend Nederland reisde in laatste week
van september naar de Amsterdamse RAI voor een bezoek
aan de Woonbeurs 2006. Ook MTC was natuurlijk
aanwezig, in de vorm van een prachtig, zij het tijdelijk
herenhuis, door Lou Huijs voorzien van een royaal interieur
met bijzondere antieke stukken.
Interieurontwerp Lou Huijs

Productie Hugo Koster

Fotograﬁe Freek Esser
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De geblokte Vermeer-vloer bestaat uit zwarte tegels van Belgisch hardsteen (€ 111,30 per m²) en witte tegels, gehouwen uit Bianca Carrara
marmer (€ 54 per m²), beide van Kol Tegelhandel. De twaalfarms kroonluchter Rijksmuseum van Brink & Keulen is op ambachtelijke wijze
vervaardigd naar een model uit de zeventiende eeuw, € 7000. De met de hand gedecoreerde porseleinen wandborden komen van Tichelaar,
prijs op aanvraag; de ﬂatscreen televisie LT-26X70b is van JVC, € 1299. Rechtsboven De authentieke Aga Cooker in hoogglans zwart bevat
maar liefst drie ovens, € 9835 (Simon Voorhout). Rechtsonder Glorieuze, op koetshuis-formaat gemaakte deuren van Bod’Or scheiden de
keuken van de salon, prijs op aanvraag. Rechterpagina De keuken, afkomstig van Simon Voorhout, is van alle gemakken voorzien (€ 18.549):
hier zijn een wasemkap van Axiair (€ 950), een ijskast van Liebherr (€ 1079), een Quooker Combi Classic (€ 1235), keukenkraan Estelle van
Herbeau (€ 819) en een vaatwasser van Bosch (€ 1399) verwerkt, alles via Simon Voorhout. Zowel keukenblad als gootsteen werden gehouwen
uit Belgisch hardsteen en komen van Swaalf Natuursteen, € 2975 (blad), € 1666 (gootsteen). Keukentafel Gate Leg van Het Kabinet valt op
door zijn ovale - en conversatie bevorderende - vorm, € 1395, Declemy’s eettafelstoel Peron is bekleed met stof Ceasar velvet Swedish Blue,
€ 595. Servies en decoraties komen van Flamant, Rivièra Maison, Theresienthal en Le Jacquard Français (Loggere Wilpower).
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Links Mark Evans en Charly Brown van Koroseal Studio tekenden voor het ontwerp van de wandbekleding voor lambrisering Tiburon Shagreen
Bronze (Kobefab via Frans Hazenbosch). Onder In de salon ligt een houten vloer in visgraat eiken, met een ingelegde lijst van wengé,
prijs op aanvraag (Ebony & Co). Daarop prijkt kelim Maimana van zuivere scheerwol, € 465 (F.M. Janssen). De gecapitonneerde leren bank
Louisa (€ 4300) en bijpassende tabouret (€ 1385) zijn van DMF Trade, anderhalfzitter Kingston is een ontwerp van Dennis Bartelet voor Diez,
€ 3730. Fauteuil Hammercap middle van Bart Conen voor Bench is bekleed met leer en eveneens gecapitonneerd, € 2670. Vitrinekast Côte Sud
is afkomstig van Het Kabinet, € 1799, vloerlamp Aberdeen, een ontwerp van Peter Veen voor Siersmederij Haarlem, heeft een messing voet
met een donker bronspatin, € 396 exlusief kap (Interfurn). Lamp Ananas van Stout Verlichting, € 456, staat op secretaire Vallauris, gecreëerd
door Roche Bobois uit zwart gepatineerd lindenhout naar authentiek achttiende-eeuws model, € 2785. De overige details komen van Flamant en
DK Home. Linkerpagina De schouw, compleet met haardaankleding, komt van Piet Jonker, prijs op aanvraag. Lamp Hearst heeft een voet
van gegoten messing, gepatineerd met bladgoud, € 860 (Empel), de antieke spiegel is van Anouk Beerents, prijs op aanvraag. Bijzettafel Bath,
in kleur Beijing Black, is afkomstig van Het Kabinet, € 300, lamp Classics, met zwarte voet en kap van wit linnen, komt van Stout Verlichting,
€ 574. De Silk World wandbespanning is van Kobe, € 49 per meter.

Eeuwenoud antiek
in samenspel met
gerafﬁneerde eigentijdse
ontwerpen
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Het hemelse slaapvertrek
nodigt uit tot wegdromen

Links In de slaapkamer werd een palet van verschillende wittinten gecombineerd met gedurfd pea green van Farrow & Ball, € 94
per 5 liter (Interfurn). De roomwitte vloerbedekking Montana KL202 is van Bonaparte, € 189 per meter bij 4 meter breedte. Fauteuil
Lois van Baan Meubelen heeft mahoniebruine poten en is bekleed met luxury velvet, € 1802, bijzettafel Grande is van Het Kabinet, € 179,
net als de royale tweedeurslinnenkast, € 1802. Wandluster Ramshead & Rock Crystal heeft een armatuur van messing, afgewerkt met bladzilverpatin,
€ 380, de ingelijste prenten zijn van Bies Interieurs. Rechtsboven De kaptafel met grote, bewerkte spiegel en een marmeren blad is van Boutique
Baroque, € 1995, de boudoirlampen komen uit de LTD Collectie van Empel en zijn getooid met een kap van met zilver gevoerde natuurzijde, € 380
(lamp), € 45 (kap). Rechtsonder Dankzij dit doorkijkje is goed te zien wat een zorgvuldig geselecteerde tint zoal vermag: het slaapvertrek is een
oase van kalmte. Rechterpagina De kristallen kroonluchter combineert centrale delen van 24% loodkristal met ornamenten van 30% loodkristal
en werd volledig met de hand vervaardigd door Si-Crystal, € 2100. Het ontwerp van slaapsysteem Oslo Vip2 is van de hand van J.W. Rollerman
voor Swensen. Het massief grenen bed is elektrisch verstelbaar en uitgerust met Bonell-vering, € 9000 inclusief topmatras (Kuperus). Hoofdeinde
Baroque in kleur Krijt werd ontworpen door Monique Fischer voor Blanc d’Ivoire, € 1155, net als de ijzeren hemel Gloria, € 149, quilt Bianca, € 149,
en de organza gordijnen San Diego, € 125 (ENB Interiors). Het bedbankje met prachtig bewerkte poten is van Boutique Baroque, € 250. Lamp Brigitte
van Empe�
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In de hal van het huis ligt een schitterend rozet van Artistic Parquet van DaVinci Designers. Rechtsonder De Luna linnenkast werd ontworpen
door Henry Claes voor Vincent Sheppard, € 195 (René Thuijs), de ingelijste prent is van Bies Interieurs. Linksonder De weelderig gevormde
wastafel, prachtige kranen, barokspiegel, verwarming en de toortslampen komen allemaal van The Windsor Bathroom Company, prijs op
aanvraag. Geheel linksonder Badkuip Aegean van Albion is gemaakt van hoogwaardig composiet, 170 x 81 x 64 cm, € 4799. De antiekogende vakverdeling, lambrisering en schilderij-omlijsting van gips zijn van Arte Decor. Perkhoek 33610 € 42 p.s., perklijst 75610 € 5,60 p.s.,
lambriseringlijst 73020 € 11,30 p.m., schilderij-omlijsting 76150 € 21,50 p.m. Linkerpagina Tegels met bloemenmotief van Kol Tegelhandel
sieren de vloer en wand van de badkamer, vloer € 83 per m², wand € 79,50 per m². De zwarte kroonluchter Siena 168-912 heeft maar liefst
twaalf verlichtingspunten en komt van Stout Verlichting, € 2889, de tafeltjes met zwart steekwerk zijn van Veldzigt, € 98 (klein), € 110 (groot).
Het pracht�

Sierlijk zwart-wit, als
de silhouettenkunst uit de
zeventiende eeuw

82

MORE THAN CLASSIC FEBRUARI/MAART 2007

MORE THAN CLASSIC FEBRUARI/MAART 2007

83

