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De kracht
van Maatwerk
INTERIEUR

Een eigen identiteit
ARNHEMSE KLASSE
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‘Omdat we
het mooiste
beroep van
de wereld
hebben.’

Loft Life.

Bunker.
Prive shoppen

School

‘t Gooi
Bonte veren van schets naar realistie
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“Ik ben gek
op roze. Om
te voorkomen
dat het te zoet
wordt, gebruik ik
zwart als stoere
tegenhanger”
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Van OUDE situatie naar Ontwerp tot

Love the loft Life

Realisatie

Maatpakhuis
‘Het was zo donker, het leek wel
een scheepskombuis.’ Toch werd
Caroline acuut verliefd toen ze het
enorme pakhuis in Arnhem
binnenstapte. Met creatieve
oplossingen op maat maakte ze
er een lichte stadsoase van.
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Bunker,
In deze Boerderij-Bunker uit de tweede wereldoorlog voel je
de historie.
In deze woning is ruimte voor kleur, diverse verzamelingen en
mooie herinneringen.
Dikke wanden, moderne elementen en een collectie design
meubels vormen een stijlvol interieur.
Er is goed gekeken naar de wensen en de interesses van de
bewoners, er is ruimte om te wonen, te werken en voor
hobby’s.

‘We zijn
allemaal
verzamelaars’
Van mooie spullen en herinneringen.

BUNKER,.....
Een kleurrijk verleden.
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Mooie
Dingen

Kick Liv eetkamer stoel Antraciet.
Vanaf 139,-

Als ontwerpers weten we waar
we de beste meubels voor ieder
project vandaan kunnen halen.
Met een ruim netwerk aan
inkoopkanalen kunnen we veel
mooie merken inkopen
We kunnen deze meubels dan
ook bij u plaatsen.
Geheel afgestyled op uw smaak
en levensstijl .

Vetsak Lounge / Zitzak
Vanaf 389,Ook geschikt voor buiten in de outdoor
uitvoering.

In sommige gevallen kopen we
rechtstreeek van de fabrikant
en dit levert dan ook voordeel
op.
Verder maken we gebruik
maken van de kennis van
specialisten .
Zo hebben we een groot aantal
aanspreekpunten om een geheel
interieur te realiseren.

BKF Chiar
Vanaf: 495,-

Royal Goat
Mondi Art.
Vanaf 499,-

Maatwerk marmeren tafel
2800 x 1200
met stalen poot vanaf: 3800,-

Tonone lamp:
vanaf: 384,-
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Transformatie...
Nederland staat vol mooie gebouwen, veel daarvan
worden getransformeerd tot woonhuis.
Zo ook deze theaterschool in het hart van Arnhem.
Wat doe je met zoveel ruimte?
Het maatwerk in deze ruimte zorgt voor openheid,
rust en veel licht.
De entree door de kast, keuken ober de volle hoogte
en een doorkijk haard verdelen de ruimte in
verschillende woonzones.
Alle ruimtes lopen in elkaar over , vanuit de keuken
houd je contact met gasten.
In de zomer is de tuin een extra kamer.
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Van
Visualiseren
naar
Realiseren
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T Gooi.......
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Schetsfase
naar realisatie.
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Favorieten
Caroline Thijssen

Gewoon Mooi
Tomas Knippenborg

Beste ontwerper:
Piet Boon

Design groot meester:
Gaudi, een ontwerper met oog voor detail.
Zijn architectuur heeft expirimentele vormen, en een
geheel eigen stijl.
Elegant, natuurlijk en nog altijd actueel

Mooiste gebouw:
De vijf zuilen Arnhem

Gaafste stad:
New York

Lekkerste eten:
Alles wat sterwaardig is
Wat wil ik nog hebben;
Vakantiehuis
Favoriete museum:
Het openluchtmuseum Arnhem
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Ontwerper van nu:
Edward van Vliet
Architect:
Tadao Ando, sober strak japans design.
kenmerkend om zijn betonnen creaties
Design object:
Martinelli Luceplan Pippistrello lamp XL
Droom Auto:
Lamborghini Countach Lp400
Kleur:
Olijf groen
Regio:
Achterhoek
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Maatwerk Concept BV
Meander 601
6825 ME
Arnhem
www.maatwerkconcept.nl
0628098208
0641068506
Info@maatwerkconcept.nl
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