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Met trots presenteren we de eerste editie van het magazine  
‘Van Woonvilla naar Droomvilla’. Hierin nemen we je – net als in 
ons gelijknamige televisieprogramma – mee in de wereld van 
architectuur, nieuw- en verbouw, interieur, verlichting, meubilering 
en styling. Zondagmiddag 24 november start alweer het zesde 
seizoen van ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ bij RTL 4. In de 
verschillende afleveringen krijg je een blik achter de schermen bij 
exclusieve nieuw- en verbouwprojecten die Designa Architectuur 
BNA en Designa Interieur samen met onze partners tot stand 
brengen. Elke week een nieuw project, een nieuwe uitdaging: van 
schets tot oplevering. 

Alle facetten van bouwen en inrichten komen aan bod. Daarnaast 
bezoeken wij samen met medepresentator en interieurarchitect 
Jeroen Overmars verschillende fabrikanten, leveranciers en 
beurzen in binnen- en buitenland. Zowel in dit magazine als in 
ons televisieprogramma werken we samen met de beste en meest 
innovatieve bedrijven en professionals. Allemaal onderscheidend 
binnen hun vakgebied. 

We willen architectuur en interieur toegankelijker maken. Naast het 
tv-programma, onze online kanalen en nu dit magazine openden we 
daarom een inspiratiecentrum in Laren dat zes dagen per week open 
is. Loop gerust eens binnen voor advies of een brainstormsessie 
met een van onze wooncoaches, (interieur)architecten of stylistes. 
Maar laat je nu eerst inspireren door uiteenlopende professionals, 
bijzondere merken, producten en nieuwigheden.  

Wij wensen je veel inspiratie. 

BERTRAM TERPSTRA EN PAULINE JORRITSMA

REALISEER JOUW DROOMWENSEN

Designa Architectuur BNA
Torenlaan 2, Laren

designa.nl
 

Designa Interieur
Oude Doelen 8a, Hilversum

designa.nl
 

Inspiratiecentrum 
Van Woonvilla naar Droomvilla

Nieuweweg 6a, Laren
vanwoonvillanaardroomvilla.nl 
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BEHIND THE SCENES
HET TEAM ACHTER VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA

“Het geeft mij veel energie en 
voldoening om middels goede 
content onze volgers  te helpen 
beslissen en te inspireren.”

SHANNA LOTH 
Online- en contentmarketeer

“Ik ben pas tevreden als ik 
hele gelukkige mensen achterlaat 
die zich in een mooi huis ook 
echt thuis voelen” 

AMANDA BEEKMAN 
Styliste en wooncoach

“Met opdrachtgever en partners 
samen de optimale klantreis 
maken, resulterend in een prachtig 
droomhuis, is het mooiste wat er is.”

TIM DE GROOT 
Sales en marketing 

Interesse in partner worden of nieuwsgierig naar de marketingmogelijkheden binnen en 
buiten het televisieprogramma? Neem contact op met Tim de Groot via tim@designa.nl 

COLOFON
Coördinatie: Jackie Oomen 

Redactie: Jackie Oomen,  
Renske Schriemer, Cor-Peter Pasma 

Vormgeving: Sofie Vanlishout

Beeldbewerking: Ingrid  
Van Horenbeeck, Allison Johnstone

JEROEN OVERMARS 
Medepresentator/interieurarchitect

“Een goed ontwerp voelt als 
een op maat gemaakt pak.”

Op tv zie je uiteraard de gezichten van Bertram, Pauline en Jeroen. Maar wist  
je dat Jeroen achter de schermen interieurarchitect is bij Designa? En dat er ook 
andere teamleden hard meewerken aan Van Woonvilla naar Droomvilla?
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Met het tv-programma en het bijbehorende inspiratiecentrum Van Woonvilla naar  
Droomvilla wil Designa mensen inspireren en laten inzien dat een professional het  
verschil kan maken. Bij Designa Interieur vind je de mooiste meubelen, stoffen en  
accessoires samengebracht in diverse stijlkamers en kun je terecht voor een persoonlijk 
interieurplan. En bij Designa Architectuur BNA neemt het team van (interieur)architecten 
en bouwkundigen alle zorg van een nieuw- of verbouwproject uit handen: van de eerste 
schets tot de oplevering. Maak kennis met het drieluik van Designa.  

VAN TOEGANKELIJK 
TOT HIGH END

DRIELUIK VAN DESIGNA

DESIGNA INTERIEUR 
& ARCHITECTUUR BNA 

INTRODUCTIE
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LUIK 1

Zondag 24 november om 17 u begint bij RTL4 alweer het zesde seizoen 
van het tv-programma ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’. Bertram Terpstra, 

Pauline Jorritsma en Jeroen Overmars nemen je mee in de wereld 
van design, architectuur en interieur. 

VAN WOONVILLA NAAR 
DROOMVILLA
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In het tv-programma ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ krijg je een 

blik achter de schermen bij exclusieve nieuw- en verbouwprojec-

ten die Designa Architectuur BNA en Designa Interieur uitvoeren. 

Wie het programma kent, weet inmiddels dat er bij het bouwen 

of verbouwen van een huis heel wat komt kijken. Elke aflevering 

komt er een nieuw project aan bod, van de eerste schets tot de 

oplevering en de styling. “We nemen je mee in onze belevingswe-

reld en laten zien wat er allemaal bij een nieuw- of verbouwproject 

komt kijken”, vertelt Bertram Terpstra. “Voor diegenen die nog 

niet hebben gekeken: dat is heel wat. Gelukkig kun je dat gedeel-

telijk of zelfs helemaal aan ons overlaten, want wij ontzorgen de 

opdrachtgever in elke fase.” 

In de verschillende afleveringen maak je kennis met de facet-

ten van bouwen, maar ook met nieuwe, technieken, materialen, 

duurzaamheid, interieurmerken en last but not least de nieuwste 

trends. Bertram: “We vinden dat design en architectuur toegan-

kelijk moet zijn. Het is zo’n boeiende en creatieve wereld. Wij heb-

ben heel veel passie voor ons werk en willen mensen graag laten 

meegenieten en meer inzicht bieden in de uiteenlopende moge-

lijkheden. Zoals je ziet in het televisieprogramma kunnen we een 

heel project van schets tot oplevering begeleiden, maar je kunt je 

ook oriënteren en deels laten ondersteunen door een wooncoach  

of (interieur)architect in het Inspiratiecentrum Van Woonvilla naar 

Droomvilla in Laren.”

INSPIRATIECENTRUM 
Nieuw- en verbouw, interieurontwerp, inrichting, herinrichting … 

Iedereen weet dat het een zoektocht is om alle exterieur- en in-

terieuringrediënten op elkaar af te stemmen. “Daarom openden 

we het Inspiratiecentrum Van Woonvilla naar Droomvilla in Laren, 

waar uiteenlopende specialisten klaarstaan om te helpen bij een 

persoonlijke zoektocht naar een smaakvol interieur en exterieur. 

Het inspiratiecentrum is voortgekomen uit de wens om het de 

klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. We willen mensen niet 

alleen inspireren maar ook verder helpen en laten zien dat de stap 

naar een interieurprofessional niet zo groot hoeft te zijn.” In het 

inspiratiecentrum vind je meer dan vijfentwintig partners onder 

één dak; een interessante mix van professionals uit verschillende 

disciplines. Zij presenteren er hun producten, kennis en vaardig-

heden en kunnen tegemoetkomen aan vrijwel alle wensen op het 

gebied van wonen. Bertram: “Zes dagen per week is er een eigen 

team van ons aanwezig: (interieur)architecten, adviseurs, stylisten 

DESIGNA INTERIEUR 
& ARCHITECTUUR BNA 

INTRODUCTIE

en wooncoaches. Ook bieden we onder andere brainstormses-

sies aan, waarin onze (interieur)architecten op basis van wensen en 

input van de klant hun creativiteit de vrije loop laten en twee tot 

drie schetsen en/of plannen maken. Een concept dat het mogelijk 

maakt om voor een zeer toegankelijk bedrag professionele ideeën 

en tekeningen te krijgen. Maar ook voor deze groep klanten kun-

nen we een deel of het totale proces uit handen nemen. Je hebt er 

dus echt alles onder één dak. Inspiratiecentrum Van Woonvilla naar 

Droomvilla is creatie en realisatie door professionals.”

CHECK 2 FOTO’S VAN INSPIRATIECENTRUM: NIEUW ERBIJ GE-

KOMEN
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LUIK 2

Of je nou alleen op zoek bent naar die ene perfecte loungebank 
of eetkamerstoel, of dat je graag een heel interieurplan wilt, bij 
Designa Interieur in Hilversum ben je op de juiste plaats als het 

gaat om beleving, passie en creatie. 

DESIGNA INTERIEUR

Pauline Jorritsma, partner en interieurontwerpster, is al meer dan 20 jaar het gezicht van Designa Interieur. In de 

bijzondere showroom die is gevestigd in een voormalige kolenloods in hartje Hilversum ontdek je op een opper-

vlakte van 600m² verschillende stijlkamers. Je vindt er een uiteenlopende selectie meubelen, stoffen, accessoires, 

kunst, behang en verf van nationale en internationale merken. Heerlijk om inspiratie op te doen en kwalitatieve 

materialen te voelen, maar ook de plek om advies te vragen aan het team van interieurontwerpers en stylisten. 

PERSOONLIJK ADVIES 
“Wij luisteren naar de wensen van de klant, denken mee en presenteren vervolgens een afgewogen interieuront-

werp op basis van een kleur-, materiaal-, meubilering- en stofferingsadvies. Kortom een interieurplan op maat”, 

vertelt Pauline. “Mijn werk is mijn passie. Ik ben altijd bezig met interieur, bewust maar ook onbewust, en doe overal 

inspiratie op. Luisteren is een belangrijk onderdeel van mijn werk, want zo kan ik als het ware in de huid van de op-

drachtgever kruipen. Een huis is heel persoonlijk, dus het is belangrijk dat we een concept bedenken en ook weer 

aanpassen als het bijsturing behoeft. We stemmen alles op elkaar af en gaan door tot alles op elkaar is afgestemd. 

Ik ben een pietje-precies, maar dat is in mijn vak gelukkig een hele goede eigenschap.”
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LUIK 3

DESIGNA ARCHITECTUUR
Exclusieve woonprojecten met bijzondere architectuur ontstaan nu al 
25 jaar in de ontwerpstudio van Designa Architectuur BNA in Laren. 

Een jubileum en meteen het startschot voor nieuwe initiatieven die de 
volgende jaren worden uitgerold.

Het begon allemaal bij Bertram Terpstra, de oprichter 

van Designa Architectuur BNA en Designa Interieur. 

Twee bedrijven in de high end-woonwereld die heb-

ben geleid tot het ontstaan van het ‘Designa drieluik’: 

een studio voor architectuur, een interieurzaak en een  

tv-programma met bijbehorend inspiratiecentrum.  

Bertram en zijn team ontwerpen nieuwe woningen 

en verbouwen bestaande woningen, restaurants en  

kantoren in binnen- en buitenland en brengen de juiste 

mensen samen zodat alle projecten zorgeloos verlopen. 

Geen enkele ontwerpuitdaging is voor hen te gek. 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 
“We hebben heel wat vakmensen in huis die ervoor zor-

gen dat de klant zijn droomwoning werkelijkheid wordt: 

van het tekenen van een architecturaal ontwerp en het 

vinden van de juiste partners tot het begeleiden van de 

bouw van begin tot eind”, vertelt Bertram. “Net zoals bij 

Designa Interieur staan de toekomstige bewoners altijd 

centraal. Zij zullen in de woning leven, bijzondere familie-

momenten beleven en een eigen geschiedenis schrijven. 

Zij moeten er zich thuis voelen. Wij zullen daarom nooit 

onze handtekening doordrukken, al hebben wij natuurlijk 

wel onze eigen stijl van werken. Zo denken we altijd van 

binnen naar buiten, wat wil zeggen dat de binnenkant bij 

het ontwerpen van een huis voor ons net zo belangrijk is 

als de buitenkant. Wij noemen dat het ‘Designa principe’. 

Woonbeleving en functionaliteit gaan hand in hand, daar-

DESIGNA INTERIEUR 
& ARCHITECTUUR BNA 

INTRODUCTIE
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om willen we niet alleen de smaak van de klant leren kennen, maar willen 

we ook de manier van leven in kaart brengen en daarop inspelen in het 

ontwerp. Je leert je opdrachtgevers echt kennen, dat maakt het voor mij 

zo speciaal. De meeste (ver)bouwprojecten duren minimaal een half jaar 

tot een jaar, echter voor nieuwbouw moet je gauw anderhalf tot twee jaar 

uittrekken. In zo’n periode ontstaat er een band, wat natuurlijk alleen maar 

ten goede komt aan het resultaat.”

TOTAALCONCEPT 
Architectuur is een spanningsveld tussen kunst en wetenschap. Het gaat 

niet enkel om functionaliteit of vormentaal; het is een samenspel van heel 

veel factoren die een gebouw succesvol maken en een emotionele waarde 

geven. Als de architectuur van je woning klopt en past bij je persoonlijk-

heid ben je al een heel eind. Natuurlijk komt bijzondere architectuur beter 

tot zijn recht als de interieurvormgeving inspeelt op de architecturale lijnen 

in een woning. Bertram: “Geborgenheid en menselijke maten zijn voor ons 

belangrijke uitgangspunten, maar de verlichting – zowel daglicht als kunst-

licht – is misschien wel de belangrijkste factor. Zonder goed lichtplan, geen 

sfeervol huis. Toch is verlichting nog steeds een ondergeschoven kindje. 

Aan de aankoop van een kunstwerk wordt bijvoorbeeld veel tijd besteed, 

maar over de grootte en het aanlichten van het kunstwerk wordt niet altijd 

nagedacht. Ook de afmetingen van de meubels moeten kloppen, daar-

door kun je een goede routing creëren. Architectuur en interieur gaan hand 

in hand, daarom voeren wij ook heel veel totaalconcepten uit samen met  

Designa Interieur – zoals ook te zien is in de uiteenlopende projecten in ons 

tv-programma. We hebben alle disciplines in huis en kunnen alle zorg uit han-

den nemen, daar ligt onze kracht.”    

DESIGNA INTERIEUR 
& ARCHITECTUUR BNA 

INTRODUCTIE
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UPDATE

Bij Maison Berger Paris, voorheen Lampe Berger Paris, zijn ze al meer dan honderd 
jaar bezig met luchtreinigers die niet alleen geur verspreiden, maar dus ook een 
zuiverende functie hebben. Met resultaat, want door al die kennis die het Franse 
merk in huis heeft door samenwerkingen met grootse parfumeurs en het uitvoeren 
van diverse onderzoeken, hebben ze inmiddels naast de Lampe Berger Luchtrei-
niger ook parfumverspreiders met sticks, geurkaarsen en een autoparfum in hun 
assortiment. Dat de heerlijke geuren ook nog eens in een mooi jasje zitten, maakt 
ons natuurlijk al helemaal enthousiast. 

PASSIE VOOR HUISPARFUMS 
Zo’n honderdtwintig jaar geleden ontwikkelde apotheker Maurice Berger de 
Lampe Berger om de lucht in ziekenhuizen te desinfecteren door katalytische ver-
branding. Inmiddels kun je dus al jaren in huis genieten van de techniek van de 
gepatenteerde brander die beschikbaar is in combinatie met vijftig verschillende 
huisparfums en de overige producten die zorgen voor een aangename sfeer in 
huis dankzij de verspreiding van een huisparfum. Gezien de benaming Lampe 
Berger Paris niet langer de diversiteit aan creaties omvatte die het merk weer-
spiegelde, veranderden ze onlangs hun naam in Maison Berger Paris. Een nieuwe 
naam, maar dezelfde passie. lampeberger.nl

DRIEDUBBEL GELUK

Te zien in afleveringen 1, 2, 4, 6 en 8 van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen

Een aantrekkelijk en functioneel item in huis dat 
je huis zuivert, reinigt en parfumeert en dat in slechts 
dertig minuten …  

Lampe Berger Giftset 
Temptation Champagne of 

Chocolat inclusief 250 ml 
huisparfum Tentation Santal, 

€ 65,-, lampeberger.nl
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Een architecturale woning met doordachte belijning, spectaculaire 
doorkijkjes en bijzondere materialen verdient om goed belicht te 
worden. Je moet de hele dag door van al die schoonheid kunnen 
genieten. Architecten en andere liefhebbers van architecturaal licht 
besteden daarom heel veel aandacht aan het lichtplan. 

UITGELICHT 

Modular is al sinds 1980 een grote speler in de architecturale verlichtingsbranche. Het 
Belgische merk heeft zowel uitgesproken design als subtiele minimalistische verlichting 
en blijft verrassen met innovatieve technologieën en creatieve ontwerpen. Zo ook met 
de nieuwe producten Thimble en Minude die uit één geanodiseerde plaat in hun vorm 
worden gedrukt en verkrijgbaar zijn in verschillende rijke, metaalkleuren en gepoeder-
coat wit en zwart. Product Thimble – vertaald vingerhoed – heeft subtiele rondingen. De 
lichtbron is diep verzonken en is niet-verblindend. Deze neerwaartse verlichting brengt 
kwalitatief licht in elke ruimte zonder te veel aandacht naar zich toe te trekken. Minude 
is een minimalistische spot met een cilindervormig jasje. Ook hier is de lichtbron diep 
verzonken om verblinding te voorkomen. Minude kan zowel aan de wand als aan het pla-
fond of op het Pista railsysteem worden toegepast. Fraai en flexibel dus en in combinatie 
met Thimble een ijzersterk duo. 

Thimble en Minude van Modular, verkrijgbaar in verschillende kleuren, supermodular.com

Te zien in afleveringen 7 en 8 van 
seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/
afleveringen
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DE ULTIEME BALANS TUSSEN 
VORM EN FUNCTIE

In ons interieur besteden we vaak veel aandacht 
aan kleur. Wat vinden we mooi en wordt het niet 
te schreeuwerig? Uit angst kiezen we dan soms te 
snel voor een ingetogen kleur. Veel minder aan-
dacht is er voor de indeling van het geheel, zeg 
maar de compositie. Onterecht, want met een 
verkeerde verdeling van ‘vlakken’ wordt zelfs een 
grijs-wit interieur onrustig aan de ogen. 

Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook. The Li-
ving Kitchen by Paul van de Kooi bewees dat bij-
voorbeeld met de realisatie van een royale en luxe 
zwarte keuken in een monumentaal pand in Am-
sterdam. De compositie van de verschillende ele-
menten zorgt ervoor dat een sfeer van rust ontstaat. 

UPDATE

De keuken is ingedeeld in grote ‘vlakken’ met elk 
een eigen functie waarvan er geen één het beeld 
domineert. Waar je zou verwachten dat het grote 
zwarte front alle aandacht zou trekken, gaat het oog 
juist door het contrast naar het lichte aanrechtblad.

Het strakke ontwerp is nergens koud en kil door 
het gebruik van hoogwaardige en duurzame ma-
terialen. De zwarte hoogglans fronten zijn hier 
gecombineerd met Macassar Ebony-hout én mar-
meren aanrechtbladen die de exclusieve en com-
fortabele uitstraling nog meer benadrukken. Het 
kookeiland is uitgerust met Pitt Cooking-kookpla-
ten en de rest van de keuken is ingericht met high 
class Gaggenau-apparatuur. 
thelivingkitchen.nl
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UPDATE

1 TRAP 
Staal is sterk materiaal dat slank oogt, deze trap 
is daar een subliem voorbeeld van. Marco: “Het 
staal is slechts acht mm dik. Als je het materiaal 
beetpakt tijdens het plaatsen is het nog heel 
flexibel, maar eenmaal op zijn plaats is het ijzer-
sterk. Hier is de trap toegepast in een redelijk 
klassiek interieur, daarom kozen we voor eiken-
houten treden voor een warme en tijdloze look. 
In combinatie met glas creëer je een compleet 
andere sfeer.” 

2 WIJNKAST 
Niet iedereen heeft plek voor een grote wijnkel-
der, maar in deze smalle wijnkast kun je al heel 
wat flessen kwijt. Marco: “Het is een waar sieraad 
in huis, die de hele dag door zichtbaar is dankzij 

3 X VERRASSEND STAALWERK

Te zien in afleveringen 1, 7 en 8 
van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/
afleveringen

Marco Janssen van Staal Style verraste ons met inventief maatwerk. 
Er is zoveel meer dan de stalen binnendeur, ontdek drie originele 
toepassingen.

de ingebouwde verlichting. In de ontwerpfase 
letten we op alle details. Wij zoeken altijd naar 
de meest esthetische oplossing en doen er alles 
aan om de bevestiging niet in zicht te brengen. 
Precies en tijdrovend werk, maar zo belangrijk 
voor het eindresultaat.”

3 TERRASSCHERM MET DRAAIDEUR
Nu de zomers wat eerder beginnen en langer 
doorgaan investeren we steeds meer in onze ‘tuin-
woonkamers’. Zo ook in terrasschermen, die er-
voor zorgen dat je uit de wind zit en het ’s avonds 
langer volhoudt. Marco: “Hier combineerden we 
een vaste wand met een grote draaideur die je he-
lemaal rond kunt draaien en ook zo kunt openzet-
ten dat je er aan twee kanten langs kunt lopen.” 

staalstyle.nl 

1. 2. 

3. 
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4
Gietvloer, tegels, hout en zelfs leer ... 
Het aanbod van vloeren wordt steeds 
diverser. Wat je ook kiest, een vloer bepaalt 
in grote mate het karakter van een interieur. 
Een belangrijke beslissing om te maken dus. 
Wij gingen in gesprek met vier vakmensen 
die elk een project uitlichten. 

EXPERTS OVER 
VLOEREN

PROFESSIONAL 

 335



Wie houdt van rust en eenheid in zijn interieur, kan het 
beste kiezen voor een goede basis met terugkerende 
materialen. Een oplossing, die meteen verschillende 
ruimtes in een huis met elkaar verbindt, is een gietvloer. 
Frank Burger van Daacha Designvloeren vertelt meer aan 
de hand van een casestudy. 

RUST & EENHEID

ma, van koude tot warme tinten. Je kunt niet alle kleuren 

met elkaar mengen; door het mengen van twee kleuren 

ontstaat een nieuw palet aan kleuren, de twee basiskleu-

ren moeten ergens wel ‘familie’ van elkaar zijn. Daarnaast 

kunnen we wel iedere unikleur leveren uiteraard.”  

Waarom gietvloeren ook in badkamers specifiek? 
“Gietvloeren zijn ideaal in vochtige ruimtes, juist omdat de 

vloeren volledig vloeistofdicht zijn. Daarnaast gieten wij de 

vloer naadloos tegen bijvoorbeeld wandtegels aan, zodat 

er niet gekit hoeft te worden. Hetzelfde geldt voor een 

drain in een inloopdouche.”

Wat zijn de voordelen van een gietvloer? ”Met een 

gietvloer kun je verschillende ruimtes naadloos in elkaar 

over laten lopen, het product kent geen voegen of naden. 

Gietvloeren worden toegepast in alle type woningen, zo-

wel in nieuwbouw als in renovatie. Neem deze rietgedekte 

villa uit de jaren 60 in Laren, die een flinke make-over kreeg 

onder leiding van Designa. Alles is hier strak afgewerkt, 

de woning heeft grote raampartijen en een open karakter. 

Een gietvloer past daarom heel goed bij de stijl van deze 

woning en vormt een mooie basis voor het interieur. De be-

gane grond, alle vier de badkamers en het guesthouse kre-

gen allemaal een Daacha-gietvloer. Naast het creëren van 

rust en eenheid, dragen onze gietvloeren ook bij aan de 

akoestiek, zijn de vloeren slijt- en kleurvast en makkelijk te 

reinigen. Wat bij dit project een groot bijkomend voordeel 

was, is dat een gietvloer op verschillende ondervloeren 

kan worden aangebracht.”

Tegenwoordig zijn er meer vloeren die op diverse on-
dervloeren kunnen worden aangebracht. Wat is dan 
het verschil met een gietvloer? “Een gietvloer is relatief 

dun – gemiddeld vier millimeter –, terwijl een houten vloer 

bijvoorbeeld al snel twee centimeter is. Aangezien in dit 

huis niet veel hoogte was, mocht de vloer niet veel hoger 

komen. In alle ruimtes lagen andere ondervloeren, van be-

ton en hout tot terrazzo en parket. Dat vroeg om een op 

maat oplossing. Wij egaliseerden de vloeren en gebruik-

ten isolerende vloerplaten als tussenlaag, die het mogelijk 

maakten om de gietvloeren in de diverse ruimtes door te 

laten lopen zonder veel hoogte te verliezen.”

Waar moet je op letten als je een kleur van de vloer uit-
kiest? “De kleur van de vloer heeft veel impact op de sfeer 

in huis. In dit project kozen we voor een warm grijze duo-

kleur, waar de rest van het interieur verder op is afgestemd. 

Wij hebben een dertigtal kleurencombinaties in ons gam-

FRANK BURGER 
Eigenaar Daacha 
Designvloeren
Daacha.nl

VLOEREN

336

PROFESSIONAL 



Waar moet je rekening mee houden als je op zoek 
bent naar een houten vloer? “Er zijn heel wat stap-

pen die wij doorlopen met onze klanten om tot de juiste 

keuze te komen. Van de gezinssituatie en oppervlakte 

tot de stijl van de woning en de rest van het interieur. 

We zijn heel visueel ingesteld en vragen daarom altijd of 

klanten naar onze showroom komen om de vloer in het 

echt te zien. Daar lichten we allerlei soorten vloeren uit, 

van hout en laminaat tot tapijt en pvc-vloeren.”

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? “Wij combineren 

eeuwenoud ambacht met nieuwe technieken. Tegen-

woordig voorzien wij de meeste nieuwe, houten vloeren 

van een machinale voorbehandeling, waardoor de vloer 

meteen in de juiste kleur en afwerking staat. Dat hoeft 

dus niet meer ter plaatse te gebeuren. Hierdoor wijkt de 

kleur nooit meer af en is de kleur echt in het hout getrok-

ken en meerdere keren uitgehard. Geen onaangename 

verrassingen dus.” 

Een houten vloer voelt zich thuis in verschillende in-
terieurstijlen. Is dit project hier een goed voorbeeld 
van?  “Ja, dit een klassieke jaren 30-woning die is opge-

knapt, maar nog veel authentieke details bevat. De ba-

lans tussen klassiek en eigentijds had ook invloed op de 

keuze van de vloeren. Dat zie je goed terug op de gang, 

waar een glazen plaat is verwerkt in de houten visgraat-

vloer. Er ligt een modernere visgraatvloer met bredere 

planken, maar wel in een klassieke kleurstelling.”

Wat kun je vertellen over de afwerking van deze vloer? 
“De vloer is gerookt, waardoor er subtiele kleurverschillen 

ontstaan van plank tot plank. Vervolgens is de plank afge-

werkt met een klein beetje witpigment. Zo creëren we een 

mooie geleefde vloer, in dit geval zonder knoesten en put-

jes. Op de bovenverdieping van dit huis vind je dezelfde 

kleurstelling, namelijk Paris uit de collectie Urbanwood, 

maar dan in grotere planken in plaats van visgraat. In prin-

cipe dezelfde vloer, maar met een hele andere uitstraling.”

ADAM BAIG 
Martijn de Wit Vloeren
Martijndewitvloeren.nl

Een houten vloer is een van de meest tijdloze opties. 
Het natuurlijke materiaal brengt warmte in huis en gaat 
jarenlang mee. Maar hoe kies je tussen alle patronen, 
kleuren en afwerkingen? Adam Baig van Martijn de Wit 
Vloeren licht een project uit en geeft tips.

HART VOOR HOUT  
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Naast leren wandbekleding zien we nu ook steeds meer leren vloeren. 
Een warme look en bijzondere uitstraling gegarandeerd. Toch is het nog 
geen voor de hand liggende keuze. Pieter Maas van Etagon – specialist 
in leren toepassingen in huis – licht een project uit en vertelt meer.  

LEER DE LUXE

Heb je nog voorbeelden van inspirerende toepassin-
gen? “Je kunt de met leer beklede vloer over laten lopen 

in de wand. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de slaapka-

mer, als een soort hoofdeinde achter het bed of bij een 

televisiewand. Beide kan ook, zo creëer je een u-vorm. Of 

je laat het leer doorlopen van de hal in de trap die je met 

leer bekleedt. Eindeloos veel mogelijkheden …” 

Waar kun je een leren vloer toepassen? “In principe 

kun je een leren vloer in elke ruimte leggen. Zelfs in de 

badkamer, maar dan behandelen we het wel met een 

coating, een soort epoxylaag. Hierdoor oogt het wel heel 

anders. Op de bovenverdieping leggen we steeds meer 

leren vloeren. Veel in de slaapkamer, of zoals hier in de hal 

die de slaapkamer met de badkamer verbindt. Het heeft 

een bijzondere, natuurlijke uitstraling die met de jaren al-

leen maar mooier wordt. Niet elke leersoort is geschikt 

voor de vloer, maar enkele soorten met een hardere tex-

tuur wel. En daar kun je al alle kanten mee uit.” 

Is een leren vloer praktisch? “Je kunt het op dezelf-

de manier behandelen als een houten of natuurstenen 

vloer. Stofzuigen en dweilen met een iets vochtige doek 

is geen probleem. In het leer zit veel wax, waardoor het 

materiaal waterafstotend is en het niet veel onderhoud 

nodig heeft. Als er krasjes in de vloer komen, dan kun je 

met een doek over de was wrijven en trekken ze vanzelf 

weer weg. Maar die gebruikssporen dragen juist bij aan 

de authentieke sfeer van het natuurproduct.” 

Welke verschillende uitstralingen kun je met leren 
vloeren creëren? “Het leer dat wij importeren uit Azië 

en Europa komt bij ons in grote huiden binnen. Met een 

computergestuurde snijmachine maken wij er zelf tegels 

van, daarom is bijna alles mogelijk. In de afgebeelde hal 

liggen vierkante leren tegels, maar je kunt het eigenlijk in 

elk gewenst motief leggen: van visgraat tot plankenstruc-

tuur. Elke tegel is uniek qua structuur, maar hoe kleiner de 

stroken, hoe drukker de vloer oogt. Ook bieden we het in 

heel wat uiteenlopende, natuurlijke kleuren aan.”

VLOEREN

PIETER MAAS
Eigenaar Etagon 
etagon.nl
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meer dat het keramiek is.”

Er zit veel verschil in de afmetingen van tegels. Hoe 
bepaal je de grootte van de tegel? “Dat hangt af van 

de ruimte, het materiaal en de smaak van de bewoners. 

Grootformaat tegels doen het tegenwoordig goed en 

hebben een verruimend effect, maar ook kleine forma-

ten met een decoratieve print zijn weer populair. Het is 

altijd lastig om aan de hand van  één tegel of een te-

gellade te zien hoe een vloer zich toont op een groter 

oppervlak. Om die reden hebben wij grote vloervelden 

gepresenteerd in onze showrooms, die in totaal maar 

liefst 8000 m² groot zijn. Architect Michiel de Zeeuw 

koos in de afgebeelde keuken voor een tegel van 60 x 

120 cm. Dat is al een redelijk grote maat, maar we heb-

ben tegenwoordig zelfs XL-tegels van 120 x 260 cm voor 

vloer en wand. Daar kan dus zelfs in één keer een hele 

wand van boven tot onder mee bekleed worden.” 

Wat verwacht je de komende jaren meer te zien? 

“Steeds meer architecten en interieurprofessionals wil-

len een binnen-buiteneffect creëren. Tegels zijn daar 

zeer geschikt voor, aangezien je die eenvoudig van bin-

nen naar buiten kan laten doorlopen.”

De tegelbranche doet zijn uiterste best om van zijn, 
vaak onterechte, kille imago af te komen. “Ja, dat 

klopt. Veel mensen ervaren tegels nog steeds als onder-

houdsvriendelijk maar koel, terwijl de juiste tegelvloer 

voor veel warmte in een woning kan zorgen. Zie hier het 

bewijs, een keramische tegel uit de serie Cotto Cemento 

van het merk COEM siert de keuken in deze gerenoveer-

de jaren 30-villa. Alle kleuren uit deze serie hebben een 

warme ondertoon, zelfs de grijze variant. Daardoor zal 

de vloer nooit een koele uitstraling hebben.”

Hoe kies je tussen natuursteen of keramiek? “De 

bewoners wilden een praktische vloer, daarom ging 

hun voorkeur uit naar een keramische tegel. Het ligt 

heel erg aan de functie van de ruimte, maar over het 

algemeen is keramiek gebruiksvriendelijker dan na-

tuursteen.  Daarnaast is een keramische tegel vrijwel 

niet meer van echte natuurproducten te onderschei-

den. Er zijn veel nieuwe technieken die het mogelijk 

maken om texturen en de juiste kleurenprints toe te 

passen op keramische tegels, die bijdragen aan de 

echtheid van het materiaal. Om het beeld compleet 

te maken wordt er ook vaak gekozen voor de bijpas-

sende en volledig afgewerkte plint. Niks verraadt dus 

ESTÉE LASSCHUIJT 
Projectadviseur
Michel Oprey & Beisterveld 
mo-b.nl 

Natuursteen is en blijft een populair materiaal, maar ook 
keramische tegels winnen de afgelopen jaren terrein. “Dankzij 
nieuwe technieken is keramiek bijna niet meer van echte 
natuurproducten als steen, beton en hout te onderscheiden”, 
vertelt Estée Lasschuijt van Michel Oprey & Beisterveld.

PASSIE VOOR TEGELS 
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Als interieurontwerpster komt Pauline dagelijks 
in aanraking met de mooiste nieuwe merken en 
collecties. Deze keer liet ze zich inspireren door een 
bijzonder sculptuur van Marcel Wanders (nr. 4) en 
bouwde ze daar een complete sfeer omheen!

PAULINES 
CHOICE

Interieurontwerpster 
en partner
Designa Interieur

PAULINES CHOICE

SHOPPING 

3. 

1. 

2. 
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Ook kunst kan als inspiratiebron 
dienen voor een totaalinterieur

1. Parfumverspreider Totem Agata van Baobab Collection in een mondgeblazen glazen jasje, Totem is verkrijgbaar in verschillende geuren en drie formaten, vanaf 
€ 165 voor 250 ml, baobabcollection.com – 2. Hand getuft vloerkleed Move Slow van Frankly Amsterdam, verkrijgbaar in vorm, maat en kleurcombinatie naar wens,  
€ 599 per m2, frankly.amsterdam – 3. Prijswinnende, vrijstaande kapstok Wishbone van Frost, verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, wit met koper, 
€ 619, frost.dk – 4. One Minute Sculpture uit de Personal Editions-collectie van Marcel Wanders, € 650 excl. btw en transfort, boutique.marcelwanders.com 
5. Traditioneel getuft vloerkleed Cosmos Medium van Limited Edition, op maat verkrijgbaar in verschillende kleuren, prijs op aanvraag, le.be – 6. Kussen Coco 
Zand van Palais, biologisch satijnkatoen, 50x50 cm, € 79, palais.com – 7. Stijlvolle handdoekwarmer Jay van Instamat, verkrijgbaar in rvs en in het zwart, prijs op 
aanvraag, instamat.nl – 8. Hoofdbord Napoli in kleur Corn van Nilson Beds, leverbaar  in elke gewenste kleur en stof, 200/300x120x9 cm, andere afmetingen 
mogelijk, prijs op aanvraag, nilsonbeds.nl – 9. Luxe Parfumverspreider met sticks Temptation Chocolat, inclusief 200 ml navulling huisparfum Tentation Santal 
van Maison Berger Paris, € 39,95, lampeberger.nl

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
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Peter Bouw heeft al meer dan 20 jaar ervaring in 

het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Met zijn 

bedrijf Buro Buiten creëert hij exclusieve buiten-

domeinen waarin hij de mens centraal stelt. Peter 

heeft alle trends dan ook al een keer voorbij zien 

komen zoals nu de groeiende belangstelling voor 

de duurzame tuin. “En wij sturen daar ook wel op 

hoor. De producten die wij gebruiken zijn het lief-

ste duurzaam, kwalitatief, natuurlijk en puur. Maar 

wat mij betreft kan dat nooit een doel op zich zijn. 

En ik denk zelfs niet dat je de klant daarmee moet 

belasten. Voor de klanten draait het om het plezier 

dat ze aan de tuin beleven”, zegt Peter.

Hij gaat verder: “Wij hebben de ambitie om tuinen 

te ontwerpen en aan te leggen die een leven lang 

mee gaan. Wanneer je iets een leven lang gebruikt 

en niet weggooit dan is het sowieso duurzaam. Het 

draait dus om de wensen, verwachtingen en be-

leving van de klant. In mijn ogen is dat duurzaam 

ontwerpen. En natuurlijk worden deze ook wel 

aangepast doordat functies worden toegevoegd. 

Denk bijvoorbeeld aan een jacuzzi of een speel-

hoek, maar het masterplan blijft overeind. Veel van 

onze tuinen liggen er nog zo bij zoals deze door 

ons zijn ontworpen.”

Naast de kwaliteit van het ontwerp heeft Peter 

Bouw nog wel een praktische tip voor mensen die 

hun tuin duurzamer willen maken. “Kijk bijvoor-

beeld eens naar de energie die je tuin verbruikt. 

Denk bijvoorbeeld aan verlichting, beregening en 

vijverpompen. Daar is een hoop te winnen.” 

Meer info: burobuiten.nl

‘EEN DUURZAME TUIN MOET 
VOORAL PLEZIER BIEDEN’
De duurzame tuin staat de laatste tijd volop in de belangstelling. 
Maar volgens tuinarchitect Peter Bouw wordt daarbij het belangrijkste 
wel eens vergeten. “Een tuin moet vooral plezier bieden, anders is 
deze sowieso maar weinig duurzaam.’

UPDATE

3X 
GROENER 
WONEN 

Te zien in afleveringen 7 en 8 
van seizoen 5, kijk terug op 

vanwoonvillanaardroomvilla.nl/
afleveringen
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zonwering juist overdag niet nodig hebt maar ’s 

nachts wel kunt gebruiken om het huis te isole-

ren tegen de kou. In combinatie met een weer-

station anticipeert het systeem zelfs op real-time 

weeromstandigheden. Heb je zonnepanelen, 

dan kun je dankzij het opslagsysteem ABB REACT 

je opgewekte energie zien en meteen slim inzet-

ten of opslaan voor later gebruik. 

OP MAAT
Het fijne aan Busch-free@home® is dat het standaard 

al heel wat handige functionaliteiten heeft, maar je 

het naar wens nog kunt uitbreiden. Zo ondersteunt 

het systeem diverse merken als Sonos, Philips Hue en 

Miele. Maatwerk is bij Busch-Jaeger ook mogelijk in 

samenwerking met onder andere Designa Architec-

tuur BNA of laat je adviseren over de mogelijkheden 

via een lokale installateur. Zowel binnen als buiten 

kun je je huis automatiseren, waardoor je dus niet 

enkel van het comfort en de veiligheid kunt genieten 

maar ook nog groen en bewust leeft.

busch-jaeger.nl, yoursmarterhome.nl

Dankzij Busch-free@home® ben je niet afhankelijk 

van verschillende slimme apparaten op de markt, 

maar heb je één centraal systeem met veelzijdige 

oplossingen. Krijg beter inzicht in je energiever-

bruik en maak je huis op een eenvoudige en effici-

ente wijze slimmer. 

GENIETEN EN BESPAREN 

Zo kun je met de alles-uit-functie van het huisbe-

sturingssysteem met een druk op de knop – ook 

op afstand – alle verlichting en eventueel een 

geluidsinstallatie van Sonos in huis uitschakelen. 

Dat zorgt ervoor dat je nooit meer per ongeluk 

iets aan laat staan. Als je de slimme thermosta-

ten van het merk toepast dan ondersteunt het 

systeem een efficiënte regeling van de kamer-

temperatuur. Zet je het raam open om te luch-

ten, dan schakelt de verwarming automatisch uit. 

Ook geautomatiseerde zonwering helpt energie 

te besparen. Overdag helpt de zonwering tegen 

de felle zomerzon zodat het binnen koel is en de 

airco-rekening laag blijft, terwijl je in de winter de 

SLIM EN ZUINIG HUIS
Een laadpaal voor de auto, zonnepanelen op het dak … We investeren 
steeds meer in en rond onze woning. Je huis energiezuiniger maken hoeft niet 
moeilijk te zijn. Met het domoticasysteem Busch-free@home® van Busch-Jaeger 
verduurzaam je je woning en geniet je tevens van extra comfort en veiligheid. 
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Niet het eerste waar we aan denken, 
maar wel heel belangrijk: een gezond 
binnenklimaat. 

ADEM JE GEZOND

UPDATE

Pollen, bacteriën en fijnstof kunnen we niet met 
het oog waarnemen, maar zijn in elk huis aanwezig. 
Aangezien het klimaat aan het veranderen is, krij-
gen we hier in de toekomst alleen maar meer last 
van. De geavanceerde filter van PlasmaMade elimi-
neert kookgeuren, pollen, bacteriën en fijnstof. Een 
groot voordeel is dat het een recirculatiesysteem is. 
De lucht blijft in de ruimte en er is dus geen afvoer 
meer naar buiten nodig. Daardoor hebben architec-
ten niet alleen meer vrijheid – die hoeven niet altijd 
meer te denken aan het kanaal dat de lucht naar 

buiten afvoert – maar bespaar je ook energie. 
Er komt namelijk geen koude lucht naar binnen. 
Handig: de filter is makkelijk te plaatsen op een 
bestaande afzuigkap. Oprichter Martin van der 
Sluis kwam op het idee om te kijken of hij naast 
geuren ook pollen en dergelijke te elimineren in 
een filter voor de afzuigkap, doordat zijn zoon 
astma heeft. “Het is makkelijk als je meerdere 
functies kunt samenvoegen in een product. 
Schone lucht is heel belangrijk, ook binnen.”
plasmamade.com

3X 
GROENER 
WONEN 

Te zien in alle afleveringen van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen
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DOSSIER

5
Er is heel wat gaande in de badkamerscene. 
De witte standaard badkamer heeft in 
de designwereld al enkele jaren heel 
wat concurrentie. We durven en willen 
tegenwoordig meer: van een stoere, donkere 
badkamer tot een ontspannende thuisspa. 

BADKAMER-
TRENDS
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van design. We willen een eigen sfeer creëren 
en die ook doortrekken naar de badkamer. Daar-
om lanceerde het merk drie nieuwe design- 
varianten met verschillende bedieningsconcepten: 
Meta, Meta slim en Meta pure die in uiteenlopende 
afwerkingen verkrijgbaar zijn. Ze creëerden zelf al 
enkele stijlen en laten op die manier zien dat de 
kranen en de overige producten uit de productlijn 
in diverse stijlen een heel ander uiterlijk aannemen. 
dornbracht.com 

Toen Dornbracht in 1995 de productlijn Meta van 
Sieger Design introduceerde, was het minimalis-
tische design van het kraanwerk revolutionair. Nu, 
jaren later, is het ontwerp nog steeds helemaal 
van nu. Maar zoals we van het merk gewend zijn, 
zitten ze bij Dornbracht niet graag stil en zoch-
ten ze naar manieren om de collectie nog meer 
van deze tijd te maken. Naast de minimalisti-
sche vormgeving merkten ze dat er tegenwoor-
dig steeds meer vraag is naar het personaliseren 

PERSONALISEREN
TREND 1

We willen een eigen sfeer creëren en 
die ook doortrekken naar de badkamer

1. Meta van Dornbracht,  
de basisuitvoering die  

nu nog verder verfijnd is 
en een slankere uitloop  

heeft dan zijn voorganger.
2. Meta slim van 

Dornbracht, een extra slank 
model met een speciaal 

bedieningsconcept, waarbij 
enkel de hendel beweegt  

bij het open en dicht doen.
3. Meta pure van Dornbracht, 

met een draaiknop en een 
nog duurzamere technologie.  

Van de kleur en het materiaal 
van de badkamerkasten tot het 
kraanwerk. Tegenwoordig kun 
je alles zelf afstemmen op de 
ruimte en je eigen stijl. 

1. 2. 3.
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Matzwart beperkt zich niet enkel tot onze woon-
kamers, de kleur heeft de weg naar de keuken en 
badkamer allang gevonden. Hoewel we al langer 
zwarte kranen spotten, gaan sommige merken nog 
een stapje verder. Duravit – die inmiddels al 52 fini-
shes en kleuren op de markt heeft gebracht – pakt 
in zijn laatste collecties veel uit met matzwart. Van 
badkameraccessoires van Phillipe Starck tot een 
volledig zwart toilet en vrijstaand bad bekleedt 
met supermat grafiet. Aangezien het merk al een 
breed gamma heeft aan producten die in een mat-
zwarte finish beschikbaar zijn, kun je alles tot in 
het kleinste detail op elkaar afstemmen voor een 
rustgevend effect. Liever hier en daar een speelse 
toets? Ga dan voor poederachtige tinten of een na-
tuurlijke look met hout. Bij de collectie Happy D.2 
kun je ook kiezen voor een tweekleurig contrast: 
wit glanzend vanbinnen, antraciet mat van buiten. 
duravit.nl 

MATZWART
TREND 2

1 en 2. Bad en waskom uit de collectie Happy D.2 Plus van 
Duravit in samenwerking met Sieger Design, met kenmerkende 
cirkelbogen uit de collectie Happy D aangepast aan de actuele 
trends - 3 en 4. Zeepdispenser en handdoekhaak uit de collectie 
Starck T van Philippe Starck voor Duravit

In combinatie met subtiele kleuraccenten 
zorgt zwart in de badkamer voor een 
verfijnde toets terwijl een all black 
badkamer strak en tijdloos oogt.

1.

2. 3.

4.

BADKAMER
DOSSIER
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Van zitbanken en tafels tot spiegels 
en waskommen. Organische en 
ronde vormen zijn helemaal terug 
van weggeweest. 

ROND/AFGEROND 

De naam van deze spiegel spreekt al voor 
zich. Spiegel Organic van LoooX laat zien dat 
het ook in de badkamer wel wat speelser mag. 
Niet alles hoeft perfect rechthoekig of rond 
en symmetrisch te zijn. Met een combinatie 
van een kleine en een grote spiegel creëer 
je een eigentijdse en toch tijdloze look. Deze 
spiegels zijn voorzien van CCT-verlichting, dat 
verstelbaar is in koud wit en warm wit, en zijn 
in vier maten verkrijgbaar. Bij het Nederland-
se merk volgen ze trends op de voet en com-
bineren ze de eigentijdse vormgeving altijd 
met functioneel design. Ze hebben heel wat 
badkamerspiegels in hun collectie, die steeds 
vaker een it-object in de badkamer zijn. Ook 
maken ze spiegels – en meubels - op maat. 
Eindeloos veel mogelijkheden dus. Een groot 
deel van de spiegels heeft ingebouwde ver-
lichting en spiegelverwarming. Handig, want 
zo heb je nooit meer een beslagen spiegel als 
je net uit de douche stapt. looox.nl

1. Spiegel Organic, verkrijgbaar 
in maten 60, 80, 100 en 120 cm,  

vanaf € 479  excl. btw 
2-3. Waskom Ceramic Raw in 

kleur donkergrijs en roest, ook 
verkrijgbaar in lichtgrijs en zwart, 
40x15 cm (b x h), € 559 excl. btw 

4. Waskom Ceramic Terrazzo, 
verkrijgbaar in kleuren grijs, 

beige en zwart, 40x15 cm 
(b x h), € 559  excl. btw

TREND 3

3 REDENEN WAAROM 
WIJ DEZE WASKOMMEN 
UITLICHTEN

1. De opbouwwaskommen uit de 

collecties Ceramic Raw en Ceramic 

Terrazzo zijn weer eens wat anders 

dan een effen waskom.

2. Op het eerste gezicht lijkt het niet 

zo, maar de producten zijn van 

keramiek en daardoor dus makkelijk 

schoon te houden. 

3. De waskommen zijn verkrijgbaar in 

verschillende kleuren, waardoor je 

het item goed kunt matchen met de 

rest van de badkamer. Of juist niet, 

als je hem als eyecatcher inzet. 

3.

2.

4.

1.

Te zien in afleveringen 4, 6, 7 en 8 
van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen
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TREND 4

schillende kleuren. Mooi meegenomen: dankzij de  
AquaReduct technologie op het Memento toilet 
bespaar je 1,5 liter water ten opzichte van stan-
daardmodellen. Zoals je ziet kan een matwitte 
waskom ook als blikvanger dienen in een donkere 
badkamer met meubels uit de bestaande Finion 
en Legato collecties van het merk. Met de juiste 
accessoires zoals een houten designstoel en 
een vaas met siergrassen of takken ontstaat 
er al snel een smokey huiskamersfeer. 
villeroy-boch.com

Villeroy & Boch speelt in op deze stoere trend met 
de collectie Memento 2.0, de waardige opvolger 
van de succesvolle collectie Memento. De rechtlij-
nigheid en het minimalistische design is nog verder 
uitgepuurd. Zo zijn de nieuwe producten veel slan-
ker dankzij de hoogwaardige TitanCeram keramiek. 
De wanden zijn nog dunner, zonder in te boeten op 
kwaliteit. De collectie die 8 wastafels, een bidet en 
een toilet omvat is naast glanzende afwerkingen nu 
ook in matzwart, matgrijs en matwit én betonlook 
verkrijgbaar. De wc is zelfs uitgevoerd in zeven ver-

STOER & MANNELIJK 
Donkere muren en strakke lijnen: 
de urban look is een mooie tegenhanger 
van de klassieke, witte badkamer.

Memento 2.0 
Concrete van 
Villeroy & Boch 

Te zien in aflevering 5 van seizoen 5, kijk terug op vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen  349



4 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER  
DE PRODUCTEN VAN SUNSHOWER 

1. Het veilige zonlicht draagt bij aan de aanmaak 

van vitamine D, een sterkere weerstand en zorgt 

tegelijkertijd voor een gezonde teint.

2. De infraroodfunctie helpt bij rug- en nekpijn,  

spierpijn en stijfheid, dieptereiniging van de huid  

en zorgt voor een snellere bloedcirculatie. 

3. Voor de ontwikkeling van de producten werkte het 

Nederlandse merk met medisch specialisten samen. 

4. Het zwarte aluminium frame van de nieuwe  

modellen is geanodiseerd, zodat de zwarte laag  

goed bestand is tegen krasjes, 

schoonmaakmiddelen en beschadigingen.

Sunshower met veilig zonlicht en/of directe infraroodwarmte, in 
zes modellen verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit, vanaf € 702

Geen ruimte in de badkamer voor een bad met 
whirlpoolsysteem of een sauna? Geen zorgen. Voor 
Sunshower met directe infraroodwarmte en veilig 
zonlicht heb je niet veel ruimte nodig, die integreer 
je namelijk in de douche. Geen enorme infrarood-
sauna die in de weg staat, maar een compact sys-
teem dat in de muur verwerkt is. sunshower.nl

WELLNESS
TREND 5

De truc voor de ultieme relaxbadkamer: 
denk niet alleen aan functioneel design, maar 
kleed de ruimte ook sfeervol aan en integreer 
thuisspa-elementen. Niets is fijner dan 
thuiskomen in je eigen sparuimte aan huis.

Te zien in aflevering 5 van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen
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3 UITGANGSPUNTEN VAN BODYFIT VOOR 
DE ULTIEME WELLNESSBELEVING

1. Een team van ontwerpers zorgt ervoor dat aan alle wensen voor 

een binnenspa, sauna of stoombad wordt voldaan.

2. Bodyfit Wellness realiseert haar projecten met alleen de beste 

producten van de beste merken.

3. Ultiem maatwerk. Wanneer het nodig is dan heeft Bodyfit het 

vakmanschap en de kennis in huis om bijvoorbeeld zelf een 

infraroodsauna of zwembad te realiseren. Zelfs op zolder. 

Binnen de privacy van je eigen woning genieten van 
wellnessfaciliteiten zoals een stoombad, sauna of 
complete spa staat volop in de belangstelling. Maar 
wegens gebrek aan ruimte denken mensen vaak 
dat het bij hun onmogelijk te realiseren is. Bodyfit  
Wellness uit Zeewolde levert al meer dan veertien 
jaar wellness op maat en bewijzen het tegendeel. 
Een sparuimte aan huis is bijna overal te realiseren. 
Zo ontwierp en maakte Bodyfit op een zolderverdie-
ping deze wellness met zwembad. Een bad wordt 
gecombineerd met een stijlvolle loungebank en 
open haard. bodyfit.nl

WELLNESS

DOSSIER

SLIM EN COMPACT 

ZWEMBAD OP ZOLDER

 351



1. Arga en 2-3. Olimpo 
uit de collectie  

Stonika van Dekton

UPDATE

van 25.000 ton, in een plaat steen. De natuur 
doet er duizenden jaren over om natuursteen te 
maken, Cosentino regelt dat in enkele uren. Het 
resultaat is een nieuw soort ultracompacte steen 
die niet alleen kras-, vlek- en zuurbestendig is, 
maar ook goed tegen hitte en vorst kan.  

De Stonika-collectie is er in vier kleurstellingen en 
ziet er adembenemend levensecht uit. Zo ademt 
Arga de zachte warmte van Taj Mahal kwartsiet: 
een romige achtergrond met subtiele, goudbruine 
aders. Liefhebbers van Carrara-marmer zullen ver-
steld staan van Olimpo, dat met de elegante grijze 
adervorming tegen een zachte, witte achtergrond 
niet van ‘the real deal’ is te onderscheiden. Zo is er 
voor elk ontwerp en stijl een passende kleur. 
Dekton.com 

Een werkblad of kookeiland van natuursteen 
geeft elke keuken instant een robuuste en stijl-
volle uitstraling. Vooral marmer blijft onweer-
staanbaar voor een gevoel van rijkheid en luxe. 
Maar er zijn ook nadelen. Marmer is niet zo hard 
als het lijkt en kwetsbaar voor beschadigingen en 
vlekken door bijvoorbeeld citroen, koffie of wijn. 

Gelukkig is er een goed alternatief. Dekton Sto-
nika is industrieel gemaakt ‘steen’ - dat er net zo 
mooi uitziet en aanvoelt als marmer, maar dan 
met interessante voordelen. Het is ontsproten uit 
de innovatiedrift van de drie broers Martinez-Co-
sentino die (sinds 1979) nog steeds het familiebe-
drijf Cosentino leiden. Bij Dekton verandert een 
geheime mix van mineralen, kleurstoffen en wa-
ter in de grootste pers ter wereld, met een kracht 

DUURZAAM EN OERSTERK: 
DEKTON ‘MAN MADE STONE’ MET 
DE LOOKS VAN NATUURSTEEN

1. 

2. 

3. 
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Marcel Wanders, Rem Koolhaas en Ben van 
Berkel. De deurkrukken voor Olivari zijn heel 
uiteenlopend – zowel minimalistisch als over de 
top –, maar wat ze allemaal gemeen hebben is 
de hoge kwaliteit. Ze maken enkel gebruik van 
de beste materialen. Zo is de deurkruk Twist 
van Ben van Berkel uitgevoerd in messing en 
voorzien van een hoogwaardige matte antra-
cietkleurige PVD-coating. Het resultaat is een 
strak ontwerp met een asymmetrische vorm-
geving en bijzondere afwerking. Olivari wil met 
hun portfolio mensen inspireren en laten zien 
dat het juiste deurbeslag wel degelijk het ver-
schil kan maken.
olivari-by-intersteel.com 

Architecten denken vaak groots, maar goede 
architecten letten ook op details. Die details 
kunnen namelijk al snel het verschil maken. 
Naast gebouwen spotten we steeds vaker pro-
ducten van architecten. Producten op maat 
voor een specifiek project, zoals een meubel 
dat dezelfde lijn volgt als de architectuur. Maar 
ook verlichting, deurkrukken en raambeslag. 
Olivari is het perfecte voorbeeld van de kruis-
bestuiving tussen productdesign en architec-
tuur. Het Italiaanse designmerk specialiseert 
zich in deurkrukken en wist al grote ontwer-
pers en architecten voor zich te strikken. Van 
ontwerper Rodolfo Dordoni en architect Zaha 
Hadid tot talenten van Nederlandse bodem: 

1. Crystal Diamond van  
ontwerper Marcel Wanders,  

verkrijgbaar in vier kleuren, per 
paar vanaf € 324,75

2. Twist van architect Ben van 
Berkel, per paar € 188,90

DE VERVAGENDE GRENS TUSSEN 
PRODUCTDESIGN EN ARCHITECTUUR

2. 1.

UPDATE

Te zien in aflevering 6 van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/afleveringen

 353



UPDATE

Zo veel mensen, zo veel smaken. En dat geldt natuurlijk 
ook voor de woning waar wij allemaal van dromen; die ziet 
er voor iedereen anders uit. Kembra Interieur & Productie is 
gespecialiseerd in het realiseren van die dromen. 

DROMEN OP MAAT 

lectie van Kembra, en geïnstalleerd door eigen 
vaklieden. 

Het komt allemaal bij elkaar in deze prachtig 
lichte keuken die door Kembra-vakmensen werd 
ontworpen en geplaatst. Dankzij het gebruik van 
hoogwaardige materialen zoals het marmerlook 
blad Dekton van Cosentino en de tot het pla-
fond op maat gemaakte kast waar de keukenap-
paratuur in is verwerkt, blijft de sfeer warm en 
toegankelijk. Het geheel oogt modern, fris en 
transparant. 
kembra.nl

Te zien in afleveringen 5 en 7 
van seizoen 5, kijk terug op 
vanwoonvillanaardroomvilla.nl/
afleveringen

Sinds 2001 werkt een team van ontwerpers en 
vakbekwame meubelmakers samen met interi-
eurontwerpers, architecten en particulieren di-
verse woonwensen uit. Of het nu gaat om een 
handgemaakte badkamer, keuken of meubilair.  
 
Bij Kembra gaan ze er verder prat op dat maat-
werk helemaal niet duur hoeft te zijn. Zo hebben 
ze een aantal slimme oplossingen in huis die een 
maatwerk keuken toch breed bereikbaar maken. 
Dat kan dankzij de zogenoemde Selectcollec-
tie, dat werkt met standaard fabrieksbinnenwerk 
maar dan met frontjes en beslag uit atelier en col-
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Op de Voorstraat 65 in Katwijk aan Zee is een boel te beleven. Naast het complete Bang & Olufsen  
programma in beeld en geluid is er namelijk ook een betaalbare thuis-bioscoop te bewonderen. Wist u  
dat u in een ruimte van 4 bij 5 meter  een  eigen thuisbioscoop kunt realiseren, inclusief 2 tot 10 bioscoop-
stoelen, met akoestisch plafond en wanden, een beeldformaat van ruime afmetingen in 4K Ultra High  
Definition, en dit alles met een schitterend Dolby Atmos Surround geluid. Bioscoopervaring gaat om 
BEELD, maar zeker ook om GELUID. Tegenwoordig komt dit echt van álle kanten:  links, rechts, midden, 
achter, voor en zelfs van boven!

Natuurlijk alles op 1 afstands

bediening, waarmee u ook de 

verlichting kunt regelen, tot de 

(glasvezel) sterrenhemel aan toe. Dit 

alles kan in een kleinere of grotere ruimte 

gerealiseerd worden. Gewoon maatwerk. 

Vanaf 3 bij 4 meter al spectaculair! En, als 

u wenst, nemen we álles uit handen en 

leveren we ‘turnkey’ op.

Bij Brussee Solutions in Katwijk aan Zee 

kunt u zelf aanschouwen en ervaren hoe 

dit is. Maar liefst twee huisbioscopen staan 

demonstratie klaar op u te wachten, zodat 

u de ruimte kunt ‘beleven’. Want met  

Netflix, Apple TV en YouTube heeft u de 

hele wereld in huis, van de spannendste 

series en nieuwste bioscoopfilms, 

tot schitterende natuurfilms die zeer 

 natuurgetrouw op het grote scherm tot  

leven komen. Voeg daarbij het levens 

 echte geluid en ja, daar wordt u oprecht 

blij van. En denk ook eens aan de  

Formule I of de Champions League. 

U waant zich er live bij!

Maak een afspraak of kom langs om de 

mogelijkheden te bespreken. Overdag,  

‘s avonds, in het weekeinde, we zijn  

flexibel. U zult versteld staan de van de 

mogelijkheden en écht, het is eenvoudiger,  

voordeliger en dichterbij dan u denkt!

Mogen wij u begroeten?

Hartelijke groet,

Namens het team,

Jobs Brussee

BANG & OLUFSEN BRUSSEE
BRUSSEE SOLUTIONS 

Voorstraat 65, 2225 EM Katwijk

0714028414   www.brussee.eu

UW EIGEN THUISBIOSCOOP

19129 ADV Brussee bioscoop 230X297_v4.indd   1 17-09-19   10:33
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