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Lieven Van den Heede

Van harte welkom, welkom, welkom,….! Het doet zo’n deugd om dat na bijna 
twee jaar opnieuw te kunnen zeggen. Ongelooflijk fijn om jullie terug te zien. We 
hebben nog nooit zo hard naar een beurs uitgekeken als dit jaar. Jazeker, we heb-
ben elkaar gemist! 

Tijdens de voorbije periode hebben we allemaal ervaren hoe essentieel de beurs 
voor onze sector is. Meubels (ver)kopen vraagt real life, persoonlijk contact. Dat 
doe je niet even online. Het is een zintuiglijk, emotioneel en sociaal gebeuren. Het 
draait om mens-mens en mens-meubel. Meubels moet je zien, voelen, uitproberen. 
Het is een kwestie van ‘liefde op het eerste gezicht’. Het is een belangrijke les die 
covid-19 ons geleerd heeft. We hebben allemaal ervaren hoe belangrijk het interi-
eur voor de consument geworden is. Wie had dat ooit kunnen dromen? Opeens 
stond het interieur opnieuw centraal. Iets waar we normaal gezien elke dag hard 
ons best voor moeten doen komt nu vanzelf. Omzetten gaan skyhigh! Die eufo-
rie wordt helaas wat getemperd door grondstoffentekorten, oplopende levertijden 
en telkens nieuwe prijscalculaties. We ervaren allemaal hoe ondernemend onze 
Belgische fabrikanten zijn. Ze weten steeds weer oplossingen te vinden om in te 
spelen om de vraag van de consumenten. 

Ze bieden volop mogelijkheden om cosy plekken op de sofa en hoekjes in de leef-
ruimte te creëren. Ze komen tegemoet aan de behoefte aan een beschutte, intieme 
cocon. Vandaar ook de extra aandacht voor vrijstaande kasten en multifunctionele 
rekken. Deze opstellingen als roomdivider helpen ook om de woon- en werkfunc-
tie te scheiden, wat zo essentieel is voor de werk-privé balans. Ze presenteren 
meubels met een verhaal, een intrigerend of verrassend detail om toe te lichten, te 
bekijken en door te vertellen. Het interieur is nu ‘top-of-mind’ bij de consumen-
ten. Laten we dat momentum vasthouden! 

We kijken ernaar uit om jullie allemaal weer te ZIEN! Tot in Brussel!
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Gaan we een roze toekomst tegemoet?
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 HORTENSIA CHAIR: ANDRÉS REISINGER
 Reisinger maakte met CGI (computer-gene-

rated imagery) een digitaal beeld van een met 
roze bloemblaadjes beklede stoel. Toen hij het 
op Instagram zette, ging het snel viraal – er lie-
pen zelfs bestellingen binnen. Daarop besloot 
hij uit te zoeken of hij de stoel ook werkelijk 
kon maken. Met zijn team ontwikkelde hij een 
reeks lasergesneden polyester modules. Elke 
module heeft de vorm van een bloemblaadje 
van een hortensia. Vervolgens bedekte hij de 
stoelbekleding met duizendenvan die modu-
les. Zo werd een digitaal object een functio-
neel meubel.

 Producent: Andrés Reisinger & textielontwer-
per Júlia Esqué → tekst: Lieven Van den Heede
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ELIAS VAN ORSHAGEN - POST PANDEMIC LOVE SEAT

B
E#

16

De interieur-
(r)evolutie

D
e 

in
te

rie
ur

-(
r)

ev
ol

ut
ie

M
EU

BE
LB

EU
R

S 
BR

U
SS

EL
  

Dit is een tijd om NOOIT te vergeten. 
De corona-pandemie zal ook de geschiedenis 
ingaan als een keerpunt in de interieurwereld. 
De ene verandering gebeurt geleidelijk aan, 
de andere in een razendsnel tempo. 
Het ene gevolg is ronduit positief, 
het andere stemt tot nadenken. 

Close contact

Met de Post Pandemic Love Seat maakt Elias 
van Orshagen een poëtisch statement. Op 
deze bank schuif je onvermijdelijk heel dicht te-
gen elkaar. De zitting is gemaakt van een gebo-
gen aluminiumplaat, niet toevallig van 150 cm 
lang. Wat een ijzersterke symboliek. Deze bank 
druist tegen alle ‘social distancing’ in. Hij staat 
voor het post-corona tijdperk waarin close con-
tact weer mag.
www.eliasvo.com

En hoe zit het bij ons?

In België hebben we Sep Verboom die de platvormen Livable en ONTketen heeft 
opgestart. Als onderzoeks- en ontwerpplatformen moedigen ze postindustriële 
ontwerpers aan om cultuur en hedendaagse uitdagingen te omarmen. Ze wer-
ken samen met profit en no-profit en creëren alternatieve oplossingen voor onze 
consumptiemaatschappij. Waar winst niet langer alleen in economische termen 
wordt geëvalueerd, maar op de impact in zijn geheel. Maar hij is niet alleen, meer 
en meer ontwerpers bij ons werken mee aan dit duurzaam verhaal, dit was ok 
heel duidelijk te merken tijdens de laatste Henry Vande Velde Awards inzendin-
gen. Onze nieuwe lichting ontwerpers zijn helemaal mee in het brede duurzame 
verhaal.

Met dit laatste wil ik graag een oproep doen aan de Belgische meubelsector om 
dergelijke initiatieven een duw in de rug te geven door de resultaten van hun on-
derzoeken toe te passen zodat er een opschaling kan plaatsvinden. Dit is brood-
nodig voor het welzijn van de komende generaties. /

→ tekst: Siegrid Demyttenaere
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→ tekst: frances van der Steen

 CIRCULAR PANELS 
 Binnen het project ONTketen bundelt een 

transdisciplinair team - de cleantech start-up 
Circular Matters, ontwerpplatform Livable en 
het sociaal economiebedrijf Pro Natura – de 
krachten om maatschappelijke problemen 
zoals schaarser wordende grondstoffen, kli-
maatverandering of sociale ongelijkheid te 
tackelen.
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MATHIAS DE FERM – LITTER SITO, MIACARA

PAMI – WORKSPACE ONE

Prioriteiten

Opeens was de hoofdbekommernis 
‘blijf gezond’. Gevolgd door de drin-
gende oproep: ‘blijf in je kot’. Opeens 
zag onze leefwereld er totaal anders 
uit. The place to be was THUIS. Va-
kantie werd een staycation. De auto 
was geen heilige koe meer. De zakelij-
ke outfit bleef in de kast, vrijetijdskle-
ding (of erger) was prima voor thuis. 
Er werd iets in gang gezet wat eeuwen-
lang onvoorstelbaar leek: het interieur 
steeg op het prioriteitenlijstje van de 
consument en streefde zijn eeuwige 
concurrenten glansrijk voorbij. 

Oubollige levenswijsheden blijken zo 
gek nog niet. De uitdrukking huisje-
boompje-beestje verliest zijn denigrerende connotatie. Er blijkt toch een kern 
van waarheid in te zitten. Als het erop aan komt, draait je leven om je thuis, 
je familie en vrienden, de natuur en je huisdier. Je herontdekt dicht-bij-huis, je 
straat, buurt, streek, eigen land… Het wonen en werken, het consumeren en 
produceren zijn door de corona-tijd veranderd. Wat is de impact van de pandemie 
op onze interieurwereld?

(Thuis)werken? Ruimte en balans! 

Om te beginnen, het inrichten van een permanente thuiswerkplek/-ruimte. Wat 
een tijdelijke noodmaatregel leek, is hoogstwaarschijnlijk een blijver. We gaan 
hybride werken, deels thuis, deels op kantoor. 

Het provisorische werkplekje aan de keukentafel, in de slaapkamer of tussen de 
was kan niet meer. Er zal een professionelere, afgescheiden werk-bubbel moeten 
komen. Ten eerste omwille van de concentratie, de efficiëntie, de zakelijkheid. 
Video-calls met schreeuwende kinderen en kletterende pannen op de achter-
grond? Dat komt niet erg professioneel over. Ten tweede omwille van de balans 
werk – privé, die bij thuiswerken gemakkelijker onder druk komt te staan. Het 
ideaal is natuurlijk een aparte werkruimte in huis of in de tuin. Uiteraard is die 
situatie niet voor iedereen weggelegd. Dan is het zaak om je werkplek te kunnen 
afschermen, uit het zicht en buiten het gehoor van je gezinsleden. (De Zoom- en 
Teams-flaters uit de begintijd komen nu allesbehalve professioneel over.) Een 
permanente werkplek wordt net zo’n vaste waarde in het interieur als een tafel, 
bank en bed. Akoestische kamerschermen en roomdividers helpen om thuis-
werk en privéleven van elkaar te scheiden. 

Tegelijkertijd heeft het thuiswerken een impact op de kantoorinrichting. Thuis 
wordt gewerkt, op kantoor vergaderd, gebrainstormd en gesocialized met colle-
ga’s. Daar kan geen Zoom- of Teams-meeting tegenop. De grote landschapskan-
toren zijn passé. Er komen minder vaste werkplekken en meer open ruimtes. De 
lounge-setting is bedoeld voor het contact met collega’s, de teambuilding. Door 
het thuiswerken dreigt de sociale cohesie binnen het bedrijf erbij in te schieten. 
Op verschillende plaatsen krijg je flexplekken en afgeschermde concentratie- en 
vergaderbubbels. Net als thuis is het soms belangrijk om je af te sluiten van je 
omgeving, de bewegingen en het geroezemoes op de achtergrond.

Grote bedrijven kunnen het hub & spokes model overwegen. Het hoofdkantoor 
(hub) in een grote stad, satellietvestigingen (spokes) in kleinere plaatsen, dichter 
bij de woonplaatsen van de werknemers en/of klanten. 

Hoe dan ook, de evolutie naar hybride, gedecentraliseerd werken is door de pan-
demie versneld.

Social distancing? Emotioneel contact!

De pandemie heeft ook de emotionele en mentale dimensie in het interieur ge-
intensiveerd. Social distancing heeft ons bewust gemaakt van onze behoefte aan 
fysiek en affectief contact. De lockdown heeft ons sociale leven (tijdelijk) naar 
huis verplaatst. Enerzijds ging de tv uit, want de gezelschapsspelletjes werden 
herontdekt. Anderzijds werd streaming razend populair om samen urenlang 
films te bekijken. Hoe dan ook, in het interieur zijn de familiebanken belang-
rijker dan ooit, een eilandje om lekker bij en tegen elkaar te zitten. Met z’n al-
len relaxen, bankhangen en bingewatchen. Het lounge-element op XXL-formaat 
is opgewaardeerd tot de knuffel-hoek. Languit op de bank liggen was altijd al 
gewild, maar sluit nu aan bij uitgebalanceerd thuiswerken. Hier kun je power-
nappen, wat op kantoor niet evident is. 
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Huisdier-design

De pandemie heeft een run op huisdieren 
ontketend. Er werden massaal honden, kat-
ten en andere dieren aangeschaft. Voor de 
gezelligheid, de knuffelfactor, het verplichte 
blokje om? Feit is dat buiten verwachting 
de dierenasiels leeg waren. Zo’n dier claimt 
een plaats in het gezin en het interieur. 
Denk aan alle attributen, zoals etensbak-
ken, manden, kooien en kattenbakken, een 
extra kleed op de bank of bed. < indien te 
veel tekst, dit hele rode stuk schrappen

Sito is een design-toilet voor je kat en een 
extra zitje voor zijn ‘personeel’. Deze kat-
tenbak mag gerust in je interieur staan. Het 
verschonen gaat stukken gemakkelijker: 
het grit ligt in een kartonnen wegwerpdoos. 
Sito is gemaakt van gepoedercoat alumi-
nium. 

Ergonomisch ingericht 

De Workspace One is een compacte en 
comfortabele werkplek, weggewerkt in een 
strakke consoletafel. Klap je het deksel 
open, dan staat er een ergonomisch ver-
antwoord bureau klaar. Het blad is in hoogte 
(manueel/elektrisch) en diepte verstelbaar. 
De werkruimte is ingericht met ledverlich-
ting, bluetooth luidsprekers, stopcontacten, 
USB-poorten en een Qi-laadstation. Buiten 
werktijd doe je de klep dicht en verdwijnt je 
bureau volledig uit het zicht. Dat helpt voor 
de werk-privé balans.

Het uiterlijk van het meubelstuk kun je cus-
tomizen. De basismetaalkleur is zwart of 
wit, voor het hout/melamine bestaan diver-
se decors. De zijpanelen kun je individueel 
invullen met bijvoorbeeld een foto of logo. 
De installatie van de Workspace One is een 
kwestie van plug-and-work. Je hoeft enkel 
één stekker in het stopcontact te steken. 
www.pami.be
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BRAM KERKHOFS – MEANDER

CC-TAPIS – FEATHERS COLLECTION , DESIGN: MAARTEN DE CEULAER

A’SCH – STEK, DESIGN: ANNELUUS VERMEERSCH

Stay healthy? Groen in huis!

Door de pandemie kwam groen in huis in een ander licht te staan. De botanische 
interieurtrend heeft zich bewezen als essentieel voor je gezondheid. Het wande-
len in de buitenlucht, liefst in de natuur, is herontdekt. Dat doet goed! Die er-
varing wordt bij wijze van spreken mee naar huis genomen. Planten zorgen voor 
leven, rust en regelmaat. Planten zijn goed voor het binnenklimaat, sommige 
hebben luchtzuiverende kwaliteiten. Planten verzorgen en stekken betekent een 
zen-moment. De natuur verschijnt meer dan ooit als inspiratiebron in het interi-
eur. Dat vertaalt zich in organische vormen, puurdere materialen, meer ruimte 
voor afwisseling en spontaniteit. 

Online stroomversnelling
      
De lockdown heeft een boost aan het webshoppen gegeven. De consumenten 
gingen massaal overstag. Ze ontdekten het gemak van kopen met één druk op 
de knop. Tegelijkertijd werden ze zich bewust hoezeer ze de fysieke winkelerva-
ring misten. Zeker bij interieurzaken wil je de (grotere) aankopen zien, voelen, 
uitproberen. Het winkelen op afspraak geeft de klant een koninklijk gevoel, en 
mogelijk een verplichte bijsmaak. Het recreatieve winkelen was helemaal van de 
baan. Door een interieurzaak flaneren is toch anders dan op een scherm turen. 
Ondertussen zijn de consumenten virtueel wereldwijzer geworden. Online zit-
banken en kasten configureren is een spel. Augmentated Reality maakt het nog 
leuker. Ze zijn vertrouwd met QR-codes. 

Voor interieur-retailers en fabrikanten hebben deze ontwikkelingen ingrijpende, 
soms vérstrekkende gevolgen. Fysieke winkels openden een webshop. Fabrikan-
ten hebben een online inhaalslag gemaakt, hun websites rigoureus vernieuwd, 
de fotografie sfeervoller gemaakt, hun social media-activiteiten geprofessiona-
liseerd. De online ontwikkelingen zaten in de lucht en zijn door de pandemie 
bespoedigd. Hoe kun je als bedrijf de online-wijze consument bijbenen? 

Rest de keerzijde van online shoppen, de impact op het milieu (al die verpakkin-
gen en bestelbusjes) en de ruimtelijke ordening. Dat is een hot issue. 

Regionaal bewustzijn

De pandemie heeft een aantal knelpunten blootgelegd. De recente natuurram-
pen, de onmiskenbare klimaatverandering en grondstoftekorten werkten als ka-
talysator. 

De consument werd geconfronteerd met de overzeese herkomst van producten 
en de minder prettige gevolgen. Dat stemt tot nadenken, toch? Dan kun je beter 
lokaal/regionaal/Europees kopen. De fabrikant ondervond de minder aangena-
me kanten van de globalisering en outsourcing. Hij probeert zaken intern op te 
lossen en regionaal (Europees) te resourcen. 

Deze issues brengen een mentaliteitsverandering op gang. Hoe snel dat tot een 
drastische gedragsverandering leidt? De tijd zal het leren. / 
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Oneindig rekbaar 

Meander is een continu researchproject om 
eigenhandig semi-transparante schermen te 
assembleren. Het designconcept combineert 
elastische touwen/banden met een stabiel 
materiaal, in dit geval een rvs-plaat. Hiermee 
kun je werkelijk alle denkbare constructies en 
vormen samenstellen.

Je hebt de keuze uit ronde elastieken van 3 tot 
10 mm diameter en platte elastische banden 
van 5 to 60 mm breed. Deze klem je tussen 

de profielen in de rvs-plaat (zie foto). Je kunt 
het formaat van het elastiek en de tussenaf-
standen variëren. Zo kun je semi-transparante 
schermen in de meest fantastische vormen 
creëren. Recht, rond, golvend en bedenk maar 
verder. De toepassingsmogelijkheden zijn ein-
deloos. Van roomdivider tot kastkorpus tot ge-
velbekleding. In dit geval is ‘scherm’ een zéér 
rekbaar begrip.
www.bram-kerkhofs.be

Zelf kweken

Stek is een decoratief designattribuut om 
planten en kruiden te stekken. Met een setje 
van vier staafjes en een speciaal uitgesne-
den schaaltje puzzel je de ideale ondersteu-
ning voor je stekje uit. Die verschilt immers 
per plantje. Het Stek-setje wordt 3D geprint 
in België. De verpakking kun je in de grond 
planten, want daar komen bloemen uit. 
www.anneluusvermeersch.be

Vogelveren

Maarten De Ceulaer was altijd al gefasci-
neerd door vogels. Dit heeft hem uiteindelijk 
geïnspireerd tot de Feathers-tapijten: geso-
fisticeerde, expressieve collages van veren. 
Hij zoekt en scant de veren, vaak van ver-
schillende vogels, bewerkt en abstraheert 
ze. Hun vormen, kleuren en texturen worden 
gerangschikt tot verrassende collages. Die 
worden uitgevoerd als handgeknoopte tapij-
ten van wol en zijde uit de Himalaya. Naast 
het standaard rond en recht, heeft Maarten 
ook vrije tapijtvormen gecreëerd. 
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MOBITEC – TRIBU, DESIGN: VINCENT DEJONGHE 
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Hybrid 
WORKING

Van huis- tot directiekamer

Tribu is een universeel designconcept voor alle 
denkbare tafelmomenten en bureauwerk-situ-
aties. Voor je eettafel thuis tot oplossingen voor 
de horeca. Voor de kleinste thuiswerkplek tot 
een co-working ruimte, een representatief di-
rectiekantoor of een eindeloze vergaderruimte. 
De rechthoekige tafels kun je door middel van 
losse bladen inderdaad kilometerslang door-
trekken.

De massieve tafelbladen zijn rondom soft-
touch afgerond. Voor je armen is dat prettiger 
tafelen en werken. Een super-professionele, 
vrouwvriendelijke aanwinst is het knieschot 
voor het bureau. Dat is zelfs gracieus gemodel-
leerd! 

De tafelbladen bestaan in alle geijkte vormen 
en materialen zoals massief eiken en Fenix-
NTR®. De metalen structuur tussen de poten 
kan op kleur afgewerkt worden, passend bij je 
stoelen of iets anders in je interieur. Tribu legt 
zich toe op tafelen, werken en vergaderen in 
stijl.
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NEYT – HOME OFFICE

NEYT – HOME DESK

NEYT – CAPO Thuiswerken op maat

Neyt zag zijn kans schoon: thuiswerken vraagt 
om thuiswerkplekken. De keukentafel is goed 
voor even, maar niet voor maanden of wie weet, 
voor altijd. De een moet zich behelpen met 
een verloren hoekje, de ander beschikt over 
genoeg woonruimte om een complete kamer 
vrij te maken. Tussen die twee uitersten be-
staat een scala aan thuiswerk-situaties. Daarop 
heeft Neyt een gediversifieerd assortiment 
thuiswerk-meubilair uitgebracht. 

De Home Desk is de meest elementaire oplos-
sing: een basic bureau van 120 x 63 cm met 
ladenblok. De Home Office is een compacte 
werkplek: het bureau plus de hoge boekenkast 
beslaan slechts 130 x 72 cm vloeroppervlak. 
Beide thuisbureaus zijn verkrijgbaar in ‘royal ei-
ken’ en ‘structuur wit’. 
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Het summum is Capo: een modulair bureau-
programma met de allure van een professio-
neel kantoor. Het bureau bestaat in drie maten, 
t.w. 150, 170 en 200 cm lang bij 80 cm diep. 
Schuif je het lage dressoir eronder, dan krijg je 
een hoekopstelling die aan een directiebureau 
doet denken. De kasten bestaan in twee breed-
tes en twee hoogtes. Capo in de ‘golden oak’ 
straalt een warme, huiselijke sfeer uit. De com-
binatie van het lichte kastanje met zwart komt 
zakelijker over. 

Gezien het intensieve gebruik zijn alle thuis-
werkmeubels krasbestendig in melamine uit-
gevoerd. Overigens geldt voor alle bureaus dat 
je zelf de werkrichting bepaalt. De onderstellen 
en ladenblokken passen zowel links als rechts 
onder het blad. 
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REVOR – CIRCULAIR

Out of Love: 
for NATURE
We omarmen de natuur. Het natuurbe-
wustzijn manifesteert zich in duurzamere 
oplossingen. De natuur is meer dan ooit 
de inspiratiebron voor ons interieur. 
Zie de organische vormen, effecten 
en materialen.
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100% circulair
De Revor Circular matras is inderdaad 100% 
circulair. Het Niaga®-label levert het bewijs. 
De pocketverenmatras is samengesteld uit 
slechts twee circulaire mono-materialen: po-
lyester en staal. Zij zijn perfect van elkaar te 
scheiden en eindeloos opnieuw te gebruiken 
– zonder kwaliteitsverlies of toevoeging van 
andere ingrediënten.

Polyester is het materiaal waarvan o.a. PET-fles-
sen worden gemaakt. Dit is tevens de grond-
stof voor de ritssluitingen en alle textielgarens 
voor de matrashoes, de 3D-comfortlaag en de 
pockets rondom de veren. Deze laatste zijn 
gemaakt van omgesmolten staal. Het toppunt 
van het circulaire concept is de ‘click-unclick’ 
polyesterlijm van Niaga®: bij verhitting laat deze 
volledig los. Hierdoor kan de matras eenvoudig 
ontmanteld en gescheiden worden in twee ma-
teriaalstromen. De matras gaat de oven in, de 
lijm laat los en de materialen worden gerecu-
pereerd voor hergebruik. Het polyester en staal 
worden omgesmolten tot grondstoffen voor 
een nieuwe Circular matras. Er gaat dus geen 
grondstof verloren!

De finesse van de Circular matras is het 
Niaga®-label met de QR-code. Deze linkt naar 
het productpaspoort met gedetailleerde infor-
matie over de gebruikte materialen. Hier staan 
ook instructies hoe en waar de consument zijn 
Circular matras kan inleveren. Daarmee is de 
cirkel rond: de oude matras wordt een nieuwe 
matras. 

Natuurlijk slapen

Waar is de tijd gebleven dat je op een zak stro 
sliep, rechtop zittend in een bedstee? Toen 
waren er enkel natuurlijke materialen voorhan-
den. Polypreen grijpt terug naar die verleden 
tijd, met de wetenschap van nu. Het Ecosy-
concept vertrekt van het principe ‘slapen op 
natuurlijke materialen’, net als vanouds zon-
der toxische stoffen. Het slaapcomfort is nu 
natuurlijk kwalitatief en ergonomisch verbe-
terd, o.a. met comfortlagen en -zones. Beide 
Ecosy matrassen zijn samengesteld uit 100% 
herbruikbare grondstoffen. De Naturall matras 
heeft een kern van 100% natuurlatex en een 
tussenlaag van kokos. De Greenwave versie is 
opgebouwd uit Calico® pocketveren in katoe-
nen zakjes, en de Pulse afdeklaag van even-
eens 100% natuurlatex. De matrashoezen zijn 
een naturel dubbeldoek-weefsel van viscose 
met Belgisch linnen. 

De matrascollectie is aangevuld met een mas-
sief houten ledikant plus een box met houten 
hoofdbord. Zodoende geldt Ecosy als een con-
cept voor natuurlijk slapen.
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MOBITEC – NEO

B
E#

16

REVOR – SIGNATUR

Duurzame hoes

Stoel Neo dankt zijn naam aan de bekleding: 
een losse hoes. Je kunt die telkens vervangen. 
Bij de wisseling van de seizoenen of een nieu-
we interieurtrend kun je voor een andere kleur 
of kwaliteit gaan. Desnoods haal je een paar 
reservehoezen in huis, want een ongelukje is 
snel gebeurd. In het geval van slijtage hoef je 
enkel de hoes te vervangen voor een nieuw 
exemplaar. 

Neo verkiest de technische boven de econo-
mische levensduur. Niet de stoel weggooien, 
maar de bekleding vervangen. Dat is beter voor 
het milieu én de portemonnee. De hoezen ge-
nereren sowieso traffic in de winkel en sensibi-
liseren het publiek voor duurzamere aankopen.
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Ode aan de natuur 

Signatur richt zich op de ecologische niche. Alles is gemaakt van 100% na-
tuurlijke materialen zoals hennep, paardenhaar, natuurlatex, massief hout, 
bio-katoen, jute en linnen. Dat geldt voor de box, matrassen, toppers en 
hoofdkussens. Sommige biomaterialen verdienen een nadere specificatie. 
Het paardenhaar is een taillok® kwaliteit. Het linnen is gecertificeerd met 
het Belgische ‘Masters of Linen’ label. Voor de stoffering van het hoofdbord 
en de box heb je de keuze uit het verfijnde linnen of een stoerder jute. De 
matras en topper zitten origineel, met een brede lus aan elkaar geknoopt. 

Op de matras staat een lofzang op alle natuurlijke materialen geschreven. 
Het gedicht is ondertekend door ‘de natuur’. Vandaar de naam ‘Signatur’: 
gemaakt met respect voor de mens en de natuur.

Een milieuvriendelijk jasje.
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TOON DE SOMER – TON SUR TOOON, DESIGN: MATHIAS DE FERM

PASSE-PARTOUT – TOYA
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Op eierschaal

De naam spreekt voor zich, tenminste in het 
Hongaars. Toya betekent ei. De fauteuil is ge-
inspireerd door de omtreklijnen van een ei: na-
melijk de geleidelijke verbreding van de ronde 
boven- naar onderkant. Hoe verhouden die 
zich tot elkaar? Het silhouet van de rugleuning 
is afgekeken van de bovenste helft van een ei, 
de zitting eerder van het onderste deel. Het 
rondhouten frame houdt Toya in balans.

Meerdere kanten

Ton sur Tooon is een knipoog naar het ton sur 
ton: het concept draait om nuances. Het oog 
hebben voor nuances, het aanbrengen van 
nuances. Wat gebeurt er als je iets van een 
andere kant bekijkt, iets lichtjes verdraait, het 
materiaal verandert?

De kick-off van het concept was de ovale room-
divider: een architectuur van ovale houten plan-
ken en metalen staanders in een afgeronde 
L-vorm. Deze laatste zorgen voor aparte, asym-
metrische impressies. Aan de ene kant kijk je 
tegen een gesloten vlak aan, aan de andere 
kant kijk je in een open vak.

De planken bestaan van 100 tot 400 cm lang, 
de staanders zijn altijd 35 cm hoog. De lege 
ruimte in de staander kun je gebruiken als een 

Natural 
Shapes

vak voor boeken, een wijnrek en andere spul-
len. De open ruimte tussen twee staanders kun 
je met kastelementen en ladenblokken opvul-
len. Heb je twee roomdividers? Die kun je met 
een kledingroede verbinden tot een gardero-
bekast.

De volgende stap was de Ton-sur-Tooon tafel, 
op poten in dezelfde afgeronde L-vorm. Het 
organische blad is een natuurgetrouwe kopie 
van een echte kei. De omtrek van de steen is 
uitvergroot tot een tafelblad van 237 x 193 cm, 
ruim genoeg voor 8 à 10 personen. Het kleinere 
alternatief meet 177 bij 132 cm. Eén ding staat 
onomstotelijk vast: de keivorm is uniek. 

Het blad bestaat in fineer, gelakt en gecemen-
teerd volgens een Zwitsers procedé. Het aqua-

Een natuurgetrouwe keivorm.

beton wordt in 3 lagen handmatig aangebracht, 
geschuurd en geprimerd. De tussenliggende 
droogtijd ligt op een week. Het aqua-beton is 
van zichzelf al waterafstotend en vetbestendig. 
Desondanks wordt het nog afgewerkt met een 
transparante tweecomponenten bootlak.

Parallel aan dit exclusieve model is een light-
versie uitgebracht. In dat geval is het blad ge-
woon geometrisch en gelamineerd. 

Kortom, Ton sur Tooon is uitgekristalliseerd 
tot een allround en gediversifieerd concept, 
geschikt voor de home en projectmarkt, voor 
grote en kleine budgetten. 
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MOBITEC – TORO

MOOME – LALA, DESIGN STUDIO YONOH
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GERLIN – ASHBORO 

Onzichtbaar

Na 6 maanden research stond Toro op punt, 
exact zoals de bedoeling was. In hout, zonder 
zichtbare schroeven in de rug! Hoe de gestof-
feerde rug dan wel aan het houten frame be-
vestigd is? Dat vertelt Mobitec hier niet. Hoe 
dan ook, met dat detail profileert Toro zich bin-
nen deze designtrend. Stoelen met een han-
gende, halfronde rug zijn enorm populair. Naast 
het bijzondere houten frame biedt Mobitec ook 
een metalen uitvoering aan. 

Amorf design

LaLa is een visueel fascinerende eenzitter met 
poef. Hier zie je 3D organisch design in optima 
forma. Een sierlijke naad slingert om de amor-
fe contouren heen. Speciaal voor LaLa heeft 
Moome geïnvesteerd in de vormschuimtech-
niek. In dit geval is een houten karkas volge-
schuimd. De bekleding in de wollige Teddy stof 
maakt het model absoluut onweerstaanbaar. 
Meerdere eenzitters bij elkaar kun je aan elkaar 
koppelen tot sofa. 

Organisch grafisch 

Ashboro wordt gekenmerkt door grafische lij-
nen. Zij lopen overwegend recht, behalve in 
het organische hoekelement. Hoewel, ook daar 
kun je een rechte lijn bespeuren, namelijk een 
korte inkeping tussen de zitting en armleuning.
Dit ronde element maakt van Ashboro een 
echte knuffelbank. De losse kussens (twee 
formaten) zijn bedoeld om een knus nestje te 
bouwen. 
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PASSE-PARTOUT – POMOLINE
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Fruitige hoeken

Deze hoek is geen hoek in de geometrische betekenis. In meu-
beltermen blijft het een hoek, ook al is hij organische afgerond. 
De vorm is ontleend aan een stuk banaan of een partje citrusfruit. 
Je kunt voor het hele stuk of een kleiner stukje gaan: voor een 
ronde hoek van 90°, 60° en 30°. Hiermee kun je meer creatieve 
zitopstellingen bouwen. Stel je voor, twee elementen in tegen-
overgestelde richting, tegen elkaar. Of bedenk een zitbank die 
zich als een slinger door de ruimte beweegt. Met deze ronde 
hoeken ontstaat een nieuwe dynamiek. 
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Geometrie uit de natuur
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PERFECTA – SPINNER & BAR-LOUIS

PERFECTA – VENETO & BAR-ALLURE

PERFECTA – WACKO & AERO

Praktisch rond

De stoelen Aero en Allure lijken identiek. De el-
lipsvormige zitting is gecombineerd met een 
boogvormige arm-rugleuning. Twee metalen 
U-profielen (buisdiameter 16 mm) vormen het 
verbindende én scheidende stijlelement. Zij la-
ten de arm-rugleuning quasi boven de zitting 
zweven. Dat is typisch voor de designstijl van 
de jaren ‘80. De relatief dikke stoffering en hoge 
rug brengen het zitcomfort op fauteuilniveau.

Zo soft het zitgedeelte, zo strak het onderstel. 
De metalen poten en beugels bieden de keuze 
uit 16 epoxykleuren waaronder de tinten koper, 
inox en aluminium.
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Het verschil tussen beide stoelen? Allure heeft 
een draaibare zitting en kent een barstoel-ver-
sie. Aero bestaat enkel als eetkamerstoel met 
vaste zitting. 

Parallel aan deze stoelen heeft Perfecta meer 
cirkelvormige tafels opgenomen. De ronde Ve-
neto en Wacko tafels bestaan in drie formaten: 
een diameter van 120 cm, 140 cm en 160 cm, 
geschikt voor respectievelijk vier, zes en acht 
personen. Het maximum van 160 cm is deels 
logistiek bepaald: door de reikwijdte van twee 
breed uitgestrekte armen. Zodoende kunnen 
alle ronde bladen door één persoon opgetild 
en afgeleverd worden. 

Kleursmaken

Barkruk BarLouis draait om kleurbeelden in het 
interieur. De polypropyleen zitting (10 kleuren) 
en het metalen onderstel (17 kleuren) kunnen 
monochroom, ton sur ton of contrasterend ge-
mixt en gematcht worden. Het palet varieert 
van trendy pasteltinten tot grijs-/metaalscha-
keringen. Per stoel zijn er 170 configuraties 
mogelijk. Oftewel: voor iedere smaak een pas-
sende kleur.

Ideale ellips

Onder de ovale tafels neemt de ellips-vorm 
een speciale plaats in. De afmetingen maken 
de tafel al dan niet praktisch in gebruik. Daarom 
heeft Perfecta gekozen voor 120 cm breed x 
240 cm lang als ideale maat. De ruimte rond-
om én op de tafel kan maximaal benut worden. 
Je hoeft geen zitplaats op te offeren om prettig 
aan tafel te kunnen eten, werken, socializen. En 
omgekeerd ook niet. 
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Natuurlijke tinten
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DE EIKEN ZETEL – FENIX

Natural 
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Boomstamtafel
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LEE & LEWIS – LINDA

EVAN – UDINE

MEUBAR – SAMIR

MEUBAR – SAMIR

Staalgrijze vintage

Het donkere scheepshout van de deurfron-
ten is wild geschakeerd. Als tegenbeeld zijn 
de ladenfronten en afdekplaten uitgevoerd in 
staalgrijs metaal (melamine). De constructie is 
gebaseerd op metalen stellingkasten: de ge-
sloten kasten hangen bodemvrij, tussen me-
talen staanders. Bij kolomkasten wordt de res-
terende ruimte verder ingevuld met legplanken 
en open vakken. 

Al met al valt de Samir collectie in de categorie 
industriële vintage. Een verrassende bijkom-
stigheid is dat de kastinterieurs volwaardig af-
gewerkt zijn, identiek aan het exterieur van de 
kasten.

U-profiel

Het ruwe teakhout lijkt gehavend door de elemen-
ten. Je voelt de sfeer van oude vissersboten. De 
verleiding is groot om de stoere planken en het ge-
prononceerde melamine ’teakhout’ af te tasten. De 
robuuste kasten worden aan de flanken gestut door 
afgeschuinde u-profielen in metaal. Zij eindigen hal-
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Dag en nacht 

Bij Linda draait alles om nuances. 
De meubels zijn gemaakt van oud, 
gerecycleerd teakhout. De dikke, 
massieve planken vertonen sub-
tiele kleurverschillen. Die nuances 
zijn een teken van authenticiteit, 
de lange voorgeschiedenis van 
het hout. Het metaal in de vitrine-
deuren en tafelpoten is tingrijs ge-
kleurd. Bij daglicht lijkt de tint licht, 
bij avondlicht donker. Die nuances 
zijn te verklaren door de speling 
van het licht. Dit effect kun je met 
kunstlicht bijsturen.

verwege de 80 mm dikke topbladen, die schijnbaar 
los op de kast liggen. Het metalen u-profiel komt te-
rug als sledepoot onder de kasten en de tafels. De 
barkast is deels opengelaten, inclusief de zijkant. 
Dat maakt de kast en de ruimte een stuk luchtiger. 
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DE EIKEN ZETEL – JILL 

BAUWENS – OWENBAUWENS – OTTO
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Ontstressen op zijn Vlaams

De Eiken Zetel legt de focus op thuis ontstres-
sen, met een knipoog naar de idyllische rust van 
het Vlaamse platteland. De anti-stress collectie 
wordt als een shop-concept vermarkt. De lan-
delijke sfeerbeelden zijn facultatief inbegrepen. 
Alle relaxfauteuils zijn standaard elektrisch ver-
stelbaar (2 motoren). Bovendien zijn de meeste 
modellen uit voorraad – dus snel – leverbaar. 

Geschakeerde gloed

Otto vormt een blok tussen 12 
cm brede staanders. De buffet-
kast volgt de traditionele inde-
ling met schuifdeuren: boven 
van glas, onder gesloten. Het 
Scarlett decor heeft een warme 
uitstraling met een roodbruine 
tot roestbruine gloed. Toch is 
het geen kersenhout, daarvoor 
zitten er te veel schakeringen 
in. In close-up kun je de kleu-
renmix beter onderscheiden. 
Naast de buffetkast biedt Otto 
alle denkbare meubelstukken 
voor de eet- en zitkamer aan. 
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De kracht van het ontspannen Wild gevlamd

Het ‘Tropix’ houtdecor is nadrukkelijk aanwezig. 
De wilde vlammen in het verweerde hout lijken 
hier en daar lichtjes geblakerd. De bovenkant 
van de kasten en de fronten van de lades zijn 
bedekt met het ‘dark stone’ decor, dat veel 
weg heeft van leisteen. De vitrinedeur lijkt glas 
in metaal, de dunne roedes blijken echter van 
MDF te zijn. 
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MDR BY BAUWENS – RIVA

NEYT – PAULINE
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ROM – WAVE

Verlichte baklijst

Het programma Riva is geïntroduceerd in ‘light 
forest’, een nieuwe 3D-melamine. Het rookglas 
van de spiegeldeur intensiveert de kleurscha-
keringen in het houtdecor. De fronten hebben 
geïntegreerde metalen schelpgrepen, wat een 
semi-greeploze indruk geeft. De constructie 
van het hoofdbord is geïnspireerd op een bak-
lijst, met een ruimte tussen het paneel en het 
kader. Zo komt hun dikte beter tot hun recht. 
Het quasi-zwevende paneel wordt indirect be-
licht.

Verrassend greeploos

Pauline is een atypische babykamer voor Neyt. 
De vormgeving is minimalistisch strak, met 
greeploze fronten. De egale vlakken worden 
enkel onderbroken door één open nis in de 
commode en kleerkast. Met Pauline gaat Neyt 
een verrassend nieuwe richting uit. 

Lucht & Licht
Open & Dicht

Kabbelende ruggen 

Wave verwijst naar de kabbelende belijning van 
de rugpartij. Bij ieder element leunt het rugkus-
sen tegen een lichtjes gebogen schelp. Aan de 
achterkant bekeken vormen al die ruggen een 
golvende beweging. Tenminste, als ze allemaal 
in dezelfde stand staan. 

In één vloeiende beweging til en verschuif je 
de rugleuning 30 cm naar voren of achteren. 
Dat kun je al zittend doen, bij alle elementen. 
Natuurlijk is ook dit model volgens het 10-cm 
maatwerkconcept verkrijgbaar.
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THEUNS - IZOLA

THEUNS – IZOLA

CASTLE LINE – ZION & PIXEL

CASTLE LINE – ZION & TEDDY
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Tapijt erbij

Castle Line introduceert de Zion kasten in de 
nieuwe, grijze tint voor het eiken fineer. Een 
welkom alternatief voor het standaard naturel. 
Kenmerkend voor alle kasten is het dienblad-
design, de opstaande rand rondom het boven-
blad. Voor de tv-kast is de optie van een open 
vak voorzien. De zwartmetalen, tapse pootjes 
plaatsen de kasten in een retro-sfeer. 

De vloerkleden liggen er niet enkel ter deco-
ratie. Zij vallen onder het nieuwe assortiment 
van drie indoor- en drie outdoor-karpetten. 
Pixel met zijn fading dessin doet vintage aan. 
De wollige look van Teddy ligt in de natuurlijke 
trend. 

Doorgetrokken stippellijn 

Izola speelt met geometrische volumes en ruimtelijke effecten. Strakke vlakken 
kun je met nissen en metalen structuren transformeren tot een lichtere en luchti-
gere compositie. 

De kasten lopen uiteen van compact (1-deurs) naar groots (4-deurs). Het dressoir 
kun je van één nis voorzien. Dit open vak kun je desgewenst accentueren met een 
keramische inzet in ‘marmerlook’, naar keuze in ‘diamond cream’ of ‘noir désir’. 

De kwintessens van Izola is het metalen rek met zijn filigrane structuur en de ver-
fijnde planken van 13 mm dik. Het steunt halvelings op de kast en verlengt het 
dressoir met een open rasterstructuur. De rechte lijn wordt als een stippellijn door-
getrokken. 

Het metaal van het rek komt terug in de sokkel onder de kasten. Ander opties zijn 
de kasten op een plint of aan de muur. Qua finish biedt Izola de keuze uit 5 tinten: 
naturel, wit, grijs, donker en zwart geborsteld eiken. 



42 43

B
E#

16

MOOME – AUGUST
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Strak geplooid

August is een strak elementenpro-
gramma, met de charme van een 
klassieke Italiaanse designbank. Dat 
spreekt een breed publiek aan.  

August komt met een extra argument: 
het losse, hoge rugkussen met geïnte-
greerde plooifunctie in de hoofdsteun.  

WHITE,
een nieuw begin

Rustig en licht
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HIMA – ACHI 

VARAM – SQUARERECOR – GRACE
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Universeel

Varam positioneert Square als de universele 
oplossing voor woonruimtes en comfortwen-
sen. Met de ruim 40 elementen is er altijd een 
geschikte opstelling te vinden. Ook als je klein 
woont. Ook als je op luxe gesteld bent. 

De elementen zijn standaard uitgevoerd als 
een wall-away relax met elektrisch verstelbare 
hoofdsteun. Een van de exclusieve opties is de 
hart-in-balans positie. In het bedieningspaneel 
is een usb-aansluiting voorzien.
Voor Square heeft Varam de H2O stof opge-
nomen: een ‘easy care - easy clean’ kwaliteit. 
Zelfs de moeilijkste vlekken zoals balpen, koffie 
en wijn zijn eenvoudig afwasbaar. De complete 
stofcollectie bestaat uit 90 referenties, van fijne 
microvezels tot grovere bouclés en dikke ve-
lours. Het leerassortiment telt 15 kleuren waar-
onder het trendy cognac. 

Alternatief creatief

Achi is het betaalbare alternatief van een high-
end designconcept. Je zit op een ligbed met 
losstaande rugleuningen en rolkussens. Het 
idee is geïnspireerd op de traditionele Ooster-
se zitcultuur. In deze verwesterde designversie 
is de berg kussens tot een minimum terug-
gebracht en getransformeerd tot een paar vrij-
staande rugmodules. Zij kunnen lichaamsdruk 
goed weerstaan. Een geïntegreerde metalen 
constructie in het kussenblok zet de druk tegen 
de rugsteun om in een neerwaartse kracht op 
de zitting. Het antislipprofiel aan de onderkant 
en de bouclé-stof zorgen voor extra vastigheid. 
De rugkussens staan gegarandeerd stabiel, 
zonder om te vallen of te verschuiven. 
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Alle kanten

Grace is een stoere, no-nonsense zitbank. De 
verlaagde naden doen de gebombeerde zittingen 
nog molliger uitkomen. De monobloc-look wordt 
afgetekend door een forse, gestoffeerde plint. 
Door de verdekt opgestelde pootjes ontstaat er 
een schaduw die de bank schijnbaar ‘optilt’. 

De halfronde poef biedt legio mogelijkheden. 
Als voetenbank tegen de zitting, als bijzettafel 
naast de bank. Of twee tegen elkaar, als een 
ronde poef of salontafel. Met Grace kun je alle 
kanten uit.

Het concept biedt onbeperkte vrijheid om te 
gaan zitten hoe en waar je wilt. Naast elkaar, 
face to face, back to back. Dicht op elkaar, ver 
uit elkaar, met je blik naar je interieur of naar 
buiten. Je kunt Achi gebruiken als slaapbank en 
voor je power-napje tijdens je thuiswerkuren. Je 
creativiteit krijgt vrij spel. 



46 47

B
E#

16

CREST – KARAT HIMA – PLUMI

NILLSPRING – BEAUBOX

Re-start-up

Crest heeft de exclusieve licen-
tierechten van de Nederlandse 
labels ‘Karat’ (kasten) en ‘Tables 
to Love’ weten te verwerven. Hier 
en daar zijn er verbeteringen 
doorgevoerd, zoals de stabili-
teit van de uitschuiftafels en de 
switch naar Blum meubelbeslag. 
In de re-start-up fase ligt de focus 
op de Benelux. 

Retro3

De niervorm is typisch voor de mid-
century designstijl. De verticale 
banen in de rug verwijzen naar de 
autoklassiekers uit die tijd. De bou-
clé-stof versterkt de retro-look. 

De sofa bestaat in 200, 225 of 250 
cm breed, de bijpassende poef in 
63, 73 en 93 cm doorsnee. Voor de 
draaifauteuil heeft Hima gekozen 
voor een zwartmetalen kruisvoet. 
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Modulaire oplossingen

ROM – SESIDO

Snel

De nieuwe consument is ongeduldig. 
Om hem sneller tegemoet te komen, 
heeft Rom voor de Sesido-collectie 
stappen ondernomen. Er is een spe-
ciale stofcollectie geselecteerd om 
levertijden in te korten. Voor slaap-
banken bekleed met deze stoffen 
geldt ‘binnen vier weken’. 
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PASSE-PARTOUT – LIVIO LOVELY
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Love

De Livio-collectie is aangevuld met het Lovely 
element. Een asymmetrisch, afgeronde modu-
le voor iedereen die elkaar liefheeft. Lekker knus 
tegen elkaar, fysiek contact zonder afstand! Die 
ervaring is van onschatbare waarde, ipso facto 
een doorslaggevend verkoopargument.
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FAMILY & FRIENDS
We omarmen onze familie en vrienden. 
Ze vormen de kern van ons levensgeluk. 
We willen meer dan ooit van elkaars 
gezelschap en nabijheid genieten. 
Zie de riante (slaap)banken en de 
relax-opties.
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BAUWENS – KENDRIK

VARAM – SEPPRECOR – AXEL
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Licht

Model Sepp is afgestemd op de actuele architec-
tuurtrend. Kamerhoge ramen en openslaande tuindeu-
ren laten licht en lucht rijkelijk binnenstromen. Vandaar 
de 18 cm hoge, ranke pootjes plus de verzonken plint. 
Daardoor lijkt de zitbank zich 23 cm boven de grond 
te verheffen. Licht, lucht en uitzicht hebben vrij spel. 
Dat verklaart ook de relatief lage rug met opklapbare 
hoofdsteunen. 

Het aantal naden is tot een minimum gereduceerd. 
Visco-elastisch schuim voorkomt plooivorming en ver-
hoogt het comfort. Los van de vele elementen verdient 
de tweepersoons chaise-longue speciale vermelding 
als de ultieme knuffelplek. Sepp laat zich van een com-
pacte tweezitter tot royale hoekbanken configureren. 

O
ut

 o
f L

ov
e:

 fo
r F

A
M

IL
Y

 &
 F

R
IE

N
D

S



52 53

B
E#

16

&DEZ – ZENGA

MECAM – PALMA
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Verzetten, verdiepen, verhogen

Palma is een bodemvrije relaxbank met een perfect 
blinde mechaniek. De finesse zit ‘m in de vaste rug, die 
horizontaal gesplitst is. Het bovenste, vlakke segment 
kun je achterwaarts opklappen. Vervolgens zet je daar 
de losse rugkussens op. Et voilà, de zitting is dieper 
gemaakt en simultaan, de rugleuning hoger. Met de 
lendenkussens kun je het een en ander nog finetunen. 
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Couch Hanging 
& Bingewatching 
& Power Napping
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&DEZ – GABRIELLE

GERLIN – PAROLI 

HIMA – ADAGIO

Chillen

Gabrielle is een zitbank om met vrienden te chil-
len. Geschikt om gezellig te kletsen, te borrelen, 
onderuitgezakt te bingewatchen of zittend op 
het puntje van de sofa, te gamen. 

Relaxed bankhangen

Paroli is een lifestylebank voor couch pota-
toes, home-cinefielen en bingewatchers. 
Die willen gezellig met z’n allen, lekker lang-
uit gestrekt, urenlang tv kijken. Dat is niet al-
tijd evident. Paroli biedt uitkomst: iedereen 
zijn eigen ligplekje. Met z’n tweetjes op de 
chaise longue of op een zitmodule met re-
laxfuncties. Ieder element is uitgerust met 
een verstelbare hoofdsteun. Relaxed op de 
sofa hangen is nu voor iedereen van het ge-
zin weggelegd. De discussie gaat niet meer 
over wie op de sofa mag liggen, maar wie 
waar gaat liggen. Die uitgestrekte been-
ruimte heeft zich bewezen als een doorslag-
gevend verkoopargument in het lifestyle- 
marktsegment. 
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Heerlijk ontspannen
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SOFABED – DAMIEN

SOFABED – GLAMORA
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Plussen

Glamora is de nieuwste aanwinst in de Pre-
mium collectie van Sofabed. De slaapbank is 
zeer subtiel gemodelleerd; de armleuning loopt 
schuin af. De twee losse lendenkussens horen 
erbij.

De Premium collectie gebruikt de bedbank-
mechaniek van het gerenommeerde Italiaanse 
merk Lampolet. Binnen 2 seconden is je zit-
bank een bed. Je slaapt op een 18 cm dikke 
pocketverenmatras, ondersteund door een 
metalen grid-bodem. Je zit lekker comfortabel, 
op memory-foam in de kussens.
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Couch Sleeping 
& Sleepovers Slaapgeheim

Niets wijst erop dat deze open base fauteuil 
een slaapplaats biedt. Damien is een kubis-
tisch designmodel op hoge pootjes. Een mar-
kant detail is de gesplitste armleuning. Bij het 
uitklappen van de zitbank naar bed, kun je de 
zit- en rugkussens laten staan. Ze zitten vast 
aan bedbankmechaniek, dus draaien vanzelf 
mee weg, tot onder het bed.

Damien valt onder de High Comfort collectie. 
Dat betekent slaapcomfort op basis van poc-
ketverenmatrassen van 14 cm dik en lattenbo-
dems. Dit model bestaat als fauteuil en twee-
zitsbank, eventueel met longchair.
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LIGNA – MANCHESTER

VIPACK – MODULO

NEO-STYLE – COBRA

VIPACK – MODULO
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Torenhoog opstapelen

Van stapelbedden naar bedden stapelen. 
Dat is een nieuwe tak van sport voor Vipack.  
Modulo is een basic eenpersoonsbed op unie-
ke pootjes in de vorm van een pijl, puzzelstuk 
of poppetjes. Zij dienen tevens als mannetje-
vrouwtje verbinding. De pootvormen passen 
verticaal, strak op elkaar. Zodoende kun je de 
bedden stevig en torenhoog opeenstapelen. 
Qua ruimte maakt het helemaal niet uit hoeveel 
extra bedden je in huis haalt. Heb je een extra 
bed nodig, til je dat simpelweg van de stapel. 
De matras is inbegrepen. 

De afzetmarkt is zeer divers. Samengestelde 
gezinnen, waar het huis afwisselend vol en 
zonder kids zit. Het lege nest, waar de uitgevlo-
gen kinderen af en toe terug komen. Aanleun-
woningen, vakantiehuizen, studentenkamers, 
enzovoorts. 

Vipack neemt het zekere voor het onzekere, 
dus plaatst er een waarschuwing bij. Slapen op 
Modulo is beperkt tot een stapel van tweehoog. 

Dwarsligger

Cobra is een flexibele zitbank om zittend, half-
liggend en dwarsliggend te gebruiken. De zit-
ting kun je met 10 cm uitschuiven, voor een 
onderuitgezakte houding. De armleuningen 
zijn traploos verstelbaar, tot ze op één lijn met 
de zitting liggen. Het losse armkussen dient als 
hoofdkussen. Je kunt samen op de sofa zitten 

en relaxen. Of je kunt hem even voor jezelf clai-
men, om languit liggend een dutje te doen.

Cobra is standaard uitgevoerd met interieurve-
ring. Qua onderstel heb je de keuze uit houten 
en metalen poten plus een sledevoet, ieder in 
drie hoogtes.
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RECOR – AURORA

RECOR – AURORA HIMA – MORALES
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Surprisingly
Relaxing &
Comforting

Relaxfauteuil

Aurora is een knusse, ronde fauteuil om in weg 
te kruipen. De strak gestoffeerde romp om-
cirkelt de dikke rug-en zitkussen. De comfy 
armkussens leunen er losjes tegenaan. Het 
verrassingselement? Aurora blijkt een relaxfau-
teuil te zijn. De rugleuning helt achterover en de 
voetensteun komt tevoorschijn. De hoofdsteun 
is in hoogte verstelbaar. De relax zet je met tip-
toetsen in beweging. 

Hoofdrol

Bij dit semi-klassieke model spelen de armleuningen de hoofdrol. Zij staan lichtjes naar 
buiten uit en klappen naar binnen terug. Tegen de verwachtingen in zit die omgeklapte 
flap vast. Dit is noodzakelijk, aangezien Morales met relaxfuncties komt, inclusief een elek-
trisch verstelbare hoofdsteun. 

Ook vallen de uitstaande armleuningen verrassend smalletjes uit. Ze nemen aanzienlijk 
minder ruimte in beslag dan de trendy brede armen bij moderne zitbanken. De compacte 
afmetingen zijn een extra pluspunt. 
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MECAM – REMY LIGNA – BLIZZARD

OTIUM CARE – ESPARTA
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OTIUM CARE – ESPARTA

Mobiele relax

Remy is meer dan een draaifauteuil. Om te 
beginnen is het een volwaardige relaxfauteuil, 
elektrisch verstelbaar tot en met de hart-in-
balans stand. Verder is de hoofdsteun precies 
instelbaar, zoals bij autostoelen. 

De kers op de taart: Remy is verrijdbaar. In de 
vijfpuntige stervoet zijn geheel onzichtbaar, 
wieltjes weggewerkt. Zodra je gaat zitten, 
blokkeren de wieltjes. Sta je op, dan komen ze 
weer vrij. 
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Inclusive design

Relaxfauteuil Esparta is oorspronkelijk een  
Mecam-model, ontworpen voor iedereen die 
nog gezond van lijf en leden is. Het afzetka-
naal is de reguliere interieurbranche. Otium 
Care heeft het model geschikt gemaakt voor 
iedereen die slecht ter been of anders hulpbe-
hoevend is. Dat kan vrij simpel. Wieltjes onder 
de kruispoot maken de fauteuil makkelijk ver-
plaatsbaar. De kruispoot vervangen door het 
Multi-onderstel, breidt de relaxfauteuil uit met 
een rolstoel-functie. Dat maakt dit model ge-
schikt voor zorginstellingen. Esparta is simpel-
weg getransformeerd tot een ‘inclusive design’.

Jonge harten

Deze jong-wonen zitbank kun je volgens de 
bekende formule personaliseren. Modules 
volgens een 20 cm-rastermaat, hier zo’n arm, 
daar zo’n voet. Om de zitbank extra chill te ma-
ken, zijn er natuurlijk de relaxfuncties. Hier pakt 
Blizzard uit met een hart-in-balans stand. Dat is 
vrij uitzonderlijke optie in het jong-wonen seg-
ment. Zeker in deze tijden komt die ‘gezonde’ 
functie goed van pas. 
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POLYPREEN – 247
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Update - upgrade

Polypreen heeft het bekende 247 boxspringconcept geactualiseerd. Je hebt nu meer standaardopties 
om uit te kiezen, zoals tien modellen hoofdbord en vijf poten. Bij de Scandinavische boxspring met top-
per zijn de box en de matras identiek bekleed. Zonder topper heeft de matras een witte tijk. 

Voor het eerst kun je het standaardpakket upgraden. Je kunt voor een exclusievere look gaan, met 
luxueuze stoffen of echt leder. Je kunt ook een hoogwaardiger comfort verkiezen, met dikkere toppers 
en meer pocketveren in de matras. 
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  Out of Love:

for MY HOUSE
We omarmen onze thuis. Het is onze 
veilige thuishaven en persoonlijke habitat. 
Wij willen meer dan ooit van een huis ons 
eigen thuis maken. Zie de ontwikkelingen 
van de customizing-opties.
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VAN LANDSCHOOT – CREATIVE MOODS
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GERLIN – REGINAGERLIN – REGINA

CONFORTLUXE – RIGAS

Co-designing

De ‘Creative Moods’ collectie spreekt de indi-
viduele creativiteit aan. Van Landschoot stimu-
leert de klant om zelf met het ontwerp van zijn 
boxspring aan de slag te gaan. Hij wordt co-
designer van zijn eigen ‘design-bed’. De naam 
‘Creative Moods’ geeft een gevoelsmatige 
meerwaarde aan het stappenplan om je eigen 
creatie samen te stellen. 

Voor de styling heb je keuze uit luxueuze stof-
fen, twee hoofdbordmodellen in verschillende 
hoogtes met optioneel zwevende nachtkastjes 
en LED-leeslampjes. Speciaal voor deze col-
lectie zijn er verschillende metalen onderstel-
len ontwikkeld waaronder sledepoten en een 
‘accent’-poot. 

Het slaapcomfort is standaard uitgerust met 
een pocketveer boxspring. Deze wordt aange-
boden in zowel een Scandinavische set met 
een gestoffeerde matras en topper als een 
klassieke variant met witte matrassen. On-
danks de luxueuzere design-looks, blijft het 
een instapcollectie.
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Onnoemelijk veel

Regina is een model met onnoemelijk veel gezich-
ten. Als tweezitter in leer of als royale hoekbank in 
stof? Dat zijn werelden apart. Zet ze naast elkaar 
en het geoefende oog ziet de gelijkenis. Een leek 
zal dat niet zo gemakkelijk merken. Dus waarom ze 
niet beide in een showroom etaleren? De talrijke 
mogelijkheden qua elementen en bekleding ma-
ken dit model interessant voor een breed publiek. 
Om een idee te geven: de eenzitselementen be-
staan in 70, 85, 100 en 115cm breedte, ieder met 
de optie armleuning links of rechts, of enkel een 
rugleuning. 

Bij dit model heeft de keuze voor leer of stof een 
enorme impact. Met name de dubbele piping en de 
ingetrokken siernaden bepalen het karakter van de 
zitbank. Regina in leer staat stoer, in stof elegant. 

Co-designing
& Customizing

Patchwork

Rigas is een universele kubist 
met imposant brede armleu-
ningen. Aan de buitenkant is 
met siernaden een patchwork-
patroon aangebracht. De manu-
eel verstelbare hoofdsteun zit 
standaard op alle zitelementen. 
Verder kun je Rigas ruimschoots 
personaliseren. Je beschikt over 
20 modules, een stofcollectie 
van meer dan 80 kleuren en kwa-
liteiten, plus elektrisch verstel-
bare relaxopties.
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CONFORTLUXE – TEMPO 

LIEVENS – MORGANE
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CREST – ZEN

PASSE-PARTOUT – BLOCCO

Bi-textuur, uni-kleur

Tempo is een speelse loungebank met licht 
gebogen armen en een diepe zit. Deze kun 
je met de dikke lendekussens inkorten. Des-
noods bestel je er een paar extra. In de be-
kende Confortluxe customizing-opties is een 
slaapbank voorzien. 
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Bouwlagen

Het pronkstuk van de Morgane-collectie is 
de matzwarte ‘eiken’ wandkast van 225 cm 
breed. Hij werkt met twee bouwlagen: een 
multifunctionele, open kast (150 cm hoog) 
en een lage kast (60 cm hoog). Je kunt ze 
gestapeld of op zichzelf staand neerzetten, 
tegen een muur of midden in een ruimte. 
Lievens werkt immers alle kasten stan-
daard roomdivider-proof af. De indeling 
van de open vakkenkast staat deels vast. 
Haal je er twee planken uit, dan past er een 
breedbeeld flatscreen tv in. De kasten kun 
je stylen met gouden, zilveren of zwarte 
handgrepen en sledepoten. 

Morgane is een ‘work in progress’: er ko-
men voortdurend nieuwe kasten en tafels 
bij. Voor de tafelbladen is gekozen voor een 
subtiel geaderde marmerlook. Het eiken 
en marmer zijn gereproduceerd in Ecolux®.

De foto is een verhaal apart: de zitbank is met 
een platweefsel gestoffeerd, de kussens met 
een gebreide structuurstof. De twee stoftex-
turen zijn in werkelijkheid duidelijker te onder-
scheiden. 

Pur sang

Zen staat voor design-op maat, in de ruimste 
zin van het woord. Het customizen gaat verder 
dan het uiterlijk van de kast, zoals de kleur, het 
onderstel en zo meer. 

Crest laat de klant ook helemaal vrij om een 
standaardformaat kast naar zijn wensen in te 
delen. Waar en hoe wil hij de lades, deuren en 
open vakken hebben? En in welke verhoudin-
gen? 

Crest kan nog een stap verder gaan. Dan wordt 
de kast op de centimeter nauwkeurig op maat 
gemaakt en ingedeeld. Een paar cm meer of 
minder, breder, smaller, dieper? Het kan alle-
maal, uiteraard tegen een meerprijs. Dan heb je 
maatwerk pur sang, zoals maatwerk bedoeld is: 
esthetisch, functioneel en dimensionaal. 
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WR INSPIRED – YOYO

WR INSPIRED – TRIBUS
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ROM – BELVEDÈRE

NEO-STYLE – JULIA 

Mixen & matchen

WR Inspired profileert zich sterker met zijn col-
lectie eet- en salontafels, dus met nieuwe mo-
dellen. De Tribus bijzettafels zijn exemplarisch 
voor het hele assortiment. Het metalen frame 
kan zwart, goud- of koperkleurig zijn, de bladen 
van zwartgetint of gerookt glas, massief eiken 
en zes soorten marmer. Hiermee kan het mixen 
en matchen beginnen. Andere materialen en  
finishes zijn op aanvraag mogelijk. 

De eettafel Yoyo is vernoemd naar de diabolo-
vormige poot. Het ovale tafelblad (200 x 110 
cm) ligt stabiel, ook al steekt het ruimschoots 
uit. De tafel is grotendeels massief eiken, deels 
fineer.
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Het andere speerpunt van het assortiment 
zijn de open boekrekken. Ze zijn ideaal om het 
groen in je interieur te etaleren. De planten krij-
gen alle ruimte en licht. Ze komen ook goed 
van pas als roomdivider om ruimtes af te ba-
kenen en privacy te creëren. Ze haken in op de 
actuele ontwikkeling in de interieurwereld.

Klassieke 10 cm

Rom heeft het maatwerkconcept in de 
Classic-collectie geperfectioneerd. Sinds 
2020 kan je je zithoek nog preciezer op 
maat configureren. De rastermaat is ver-
fijnd van 20 naar 10 cm. Voor 2021 is deze 
klassieke lijn uitgebreid met model Belve-
dère plus de optie van het uitklaptafeltje. 
Het tafeltje in de zitbank komt tevoorschijn 
als je aan het riempje trekt. Deze functie is 
voor alle Classic-modellen beschikbaar. 

2 zitkamerhoogtes

Julia is een tijdloos model met de gebruikelijke 
standaardopties zoals drie zitbreedtes, twee 
rughoogtes, elektrische relaxfuncties (1 of 2 
motoren) en verstelbare hoofdsteunen. 

In de praktijk pakt dit model vrij ongebruikelijk 
uit. Regelmatig komen er in de zitkamer twee 
versies van Julia te staan. De zitbank met hoge 
rug tegen de muur, omwille van het comfort. En 
die met lage rug voor het raam of midden in de 
ruimte, om het uitzicht niet te belemmeren. 
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ODYSSEEDESIGN

Tailor-made

Een start-up gaat in première: Odysseedesign 
bestaat sinds augustus 2021. In het atelier zie 
je kunstige epoxytafels ontstaan. Iedere blad 
is een unicum: het product van ambachtelijk 
vakmanschap, wekenlang engelengeduld, de 
creatieve spirit en het minutieuze oog van een 
voormalig opticien. 

De naam ‘Odysseedesign’ verwijst naar de 
lange, zware weg om een droom te verwezen-
lijken. De switch van brilmonturen naar epoxy 
tafelbladen verloopt inderdaad met vallen en 
opstaan. Wouter Schmitz zag het vakman-
schap in de optiekbranche verdwijnen, en daar-
mee de uitdaging om aan monturen te werken. 
De tijd voor verandering was nu of nooit. In die 
periode van bezinning heeft hij epoxy ontdekt. 
Het ambachtelijke en loepzuivere proces ga-

ven de doorslag. Hij is naar hartenlust gaan 
experimenteren met het kunsthars, de chemi-
sche reacties, de omgevingsfactoren, de uit-
hardingstemperaturen en – tijden, kleurstoffen 
et cetera. Hij heeft zich ontwikkeld tot selfmade 
epoxy-kunstenaar.

Ieder tafelblad wordt voorzichtig laag voor laag 
opgebouwd, met de nodige uithardingstijd er-
tussen. Die loopt al gauw op tot 7 à 10 dagen 
per laag. Ook al is de hogedrukkamer nog zo 
steriel, toch is Wouter nog drie à vier uur be-
zig om met een vergrootglas en tandenstoker 
neergedwarrelde stofjes te verwijderen. Daarin 
herken je het oog van de brillenvakman, het 
werken op een honderdste millimeter nauw-
keurig. Een epoxy tafelblad gieten is dus een 
proces van weken! 

Odysseedesign maakt van iedere tafel een 
kunstwerk. De ene keer is het dessin ingeto-
gen, de andere keer uitbundig kleurrijk. Het ene 
blad is massief epoxy, het andere is gecombi-
neerd met natuurlijke materialen en voorwer-
pen. “De reactie van epoxy op kleur- en andere 
stoffen kan fascinerende neveneffecten ople-
veren.” Wil je het binnenwerk van een horloge, 
de zaden van je broden, de onderdelen van een 
matras of fauteuil erin laten verwerken? Het kan 
allemaal. Het procedé leent er zich prima toe 
om projecten van binnenhuisarchitecten uit te 
werken. Iedere tafel wordt immers stuksgewijs 
op ambachtelijk wijze gemaakt. 3D-printing zou 
een optie kunnen zijn, maar dat is voorlopig 
nog niet aan de orde.

Odysseedesign: kunstige epoxytafels
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ODYSSEEDESIGN – HOUSE-JEWEL
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“Zo’n epoxy tafel 
is meer dan een 
stuk meubilair, 
het is een 
kunstobject dat 
de ruimte kan 
definiëren.”O
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MICHEL DENOLF – CUARTO
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LEDA COLLECTION – SKY

Tailormade evolutie

Leda zet een volgende stap van klassiek rich-
ting tijdloos. Sky is een kubistische elementen-
bank met losse rugkussens ter decoratie en 
voor een ergonomisch comfort. Vergis je niet in 
de modules, die werken niet met een beperkt 
aantal standaardmaten. Volgens het bedrijfs-
DNA, is ook Sky authentiek tailormade in Bel-
gium: op maat gemaakt, volgens de wensen 
van de klant. Bij wijze van spreken op de cm 
nauwkeurig. Het zitcomfort is anno nu, met een 
hoogwaardige schuimvulling in de zitting. De 
stofcollectie is het hele jaar door continu in ont-
wikkeling. Een interessante stof ontdekt? Die 
neemt Leda meteen in de collectie op. Je kunt 
hier vrij uit kiezen voor de bekleding van zowel 
de zitbanken als de stoelen. Ga je voor een ho-
mogene of heterogene interieur-setting? 
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Van kast naar wand

Tien jaar Cuarto vertelt de geschiedenis van kasten in 
het interieur. Het puristische design was geïnspireerd 
op de sixties, tevens de periode van de hangende kas-
ten. In 2011 was Cuarto gefocust op solitaire kasten 
‘voor plaatsing op de vloer en aan de wand’. In 2021 
heeft de evolutie naar woonwanden zich voltrokken, 
mede door de komst van de breedbeeld tv. Om die 
reden heeft Michel Denolf het maatwerk verruimd van 
kleine tot kamerbrede kastenwanden. Cuarto heeft zich 
bewezen als een tijdloos puristisch design. 
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ODYSSEEDESIGN

DE EIKEN ZETEL – RAGNA
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VIPACK – BRONXX

DE EIKEN ZETEL – RAGNA

Nostalgic
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3D-Papercoating

Ragna is een knockdown-program-
ma voor kleine budgetten en woon-
ruimtes. Zelf monteren is snel geld 
bespaard. Idem dito voor de 3D-pa-
percoating op het MDF. Naar eigen 
zeggen is dit decor nauwelijks van 
melamine te onderscheiden. De me-
talen spider-poten geven de meubels 
een luchtige twist.

Warmer metaal

De industriële loftstijl is een blijvertje. 
Geïnspireerd op de New York collectie, 
volgt nu Bronxx met metalen bedden 
en nachtkastjes. Hiervoor zijn er de 
nieuwste trendkleuren marineblauw, 
olijfgroen en licht muisgrijs, naast het 
tijdloze zwart en wit. De modellen zijn 
nu mat gelakt. Het resultaat is een all-
over warmere sfeer.

Kleine budgetten, veel stijl
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POLYPREEN – AURA

JARITEX – DESIGN

De ultieme nachtrust 
in Art Déco - stijl
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BAUWENS – IVY MEUBAR - ORANGE
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NOX – PIAZZA

NILLSPRING – REIMS

Vakantie thuis

Het Beach Oak decor doelt op het leven aan 
zee, de vakantie aan het strand. Ivy haalt die 
sfeer in huis, naar de slaapkamer voor jong en 
oud. Voor de inrichting volstaan het bed met 
nachtkastje, een 2- of 3-deurskast, een com-
mode en bureau. 

Urban country

De Orange collectie maakt de vertaalslag van 
de klassieke landhuisstijl naar een strakker, 
urban design. Het eiken is verfrissend licht 
gekleurd. Met de kasten kun je een state-
ment in je interieur maken. Het dressoir mag 
extra hoog (111 cm) en breed zijn. De stan-
daardhoogte is 90 cm, de vier breedtematen 
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liggen tussen de 145 en 250 cm. De multifunc-
tionele wandkasten zijn een compilatie van so-
litaire kasten, zoals het dressoir, de vitrine- en/
of kolomkast. Je kunt voor een relatief compacte 
(196 cm) tot monumentale opstelling (249 cm) 
gaan. De doorlopende plint en kroonlijst maken 
er een strak omlijnd geheel van. 

De Orange tafels variëren van 164 tot 290 cm 
lang. Met het onderstel definieer je de stijl: een 
industriële metalen sledevoet, een strakke 
blokpoot, een klassieke kloosterpoot of een 
landelijke kruispoot.
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&DEZ – DUNES  MDR BY BAUWENS – VIAREGGIO
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Lichtgewicht

Het lichte Castella houtdecor en het donkere leisteen 
refereren aan de ‘back to nature’ sfeer. De metalen po-
ten en forse grepen zorgen voor het industriële accent. 
Het tafelonderstel biedt drie alternatieven, t.w. een U, X 
en A-pootmodel. De vintage-stoeltjes met velours zit-
ting ronden de eettafel af.

Daarmee is Viareggio niet afgehandeld. Om te begin-
nen zijn de 5 cm dikke deuren lichtgewicht, want ge-
maakt van hollow-core panelen. Verder worden de kas-
ten gemonteerd geleverd.

Schuine blik

Dunes is de eerste collectie van &dez: een 
label voor leefbaar en betaalbaar design voor 
een trendbewust publiek. Interieurtrends wor-
den gefilterd tot een trendthema. 

Voor het seizoen 2021 was ‘Dromen in de dui-
nen’ bedacht. Voor 2022 is het ‘Secret life at 
the garden’: een feeërieke ‘back-to nature’ 
sfeer. De wisselende landschappen, de spelin-
gen van de natuur, de frisse wind zijn verbeeld 
in luchtige meubelconstructies, met een mys-
terieus perspectief. De Dunes kasten staan 
bodemvrij, op een hoog metalen frame. Afhan-
kelijk van je standpunt verandert je zicht in de 
kasten. De massief houten fronten hebben nl. 
een semi-open structuur. De verticale lamellen 
staan schuin in het frame. Met als gevolg, dat 
je enkel vanuit een bepaalde hoek naar binnen 
kunt gluren. Sta je net even anders, dan blijft 
de kastinhoud geheim. Dat maakt Dunes an-
ders dan soortgelijke kasten. Bij het tv-meubel 
is de draaideur rechts gecombineerd met een 
schuifdeur links.
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LIEVENS – DAKOTA
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EVAN – PERUGIA

LEE & LEWIS – MELINDA

Loft- of schuurdeuren?

Programma Dakota houdt het midden tussen de industriële en lan-
delijke stijl. Met de markante schuifdeur kun je alle kanten op. Is het 
een loftdeur of juist een schuurdeur? Verwijst zij naar de dynamiek 
van de grootstad of juist de rust van het platteland? Hoe dan ook, 
die ene schuifdeur bepaalt het beeld van de kasten. Laat je de lin-
ker- of rechterkasthelft open? 

De hele constructie hangt, perfect uitgelicht, vrij in het zicht. De fo-
cus ligt op de authentieke, stalen rail en gelagerde stalen hangers. 
De schuifdeur is in stijl, opgebouwd uit zogenaamd brede planken 
‘Frans eiken’ (een Ecolux® decor). Daarentegen zijn de gangbare 
metaalaccenten vrij bescheiden gehouden. Hier suggestief mat-
zwart op een paar kastplanken, daar op de ladefronten. En onder 
de tafel, op de hellende vlakken van de kruispoot.

De Dakota collectie is integraal in Ecolux® uitgevoerd, inclusief de 
kastinterieurs. De achterkant van een kastdeur, de binnenkant van 
een lade, de onderkant van een plank: alles is rondom hoogwaardig 
gemelamineerd. 

Enkel de tafelpoten zijn 100% massief eiken, omwille van de stoot-
vastheid en stabiliteit.
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Andere tijden

Melinda staat voor een neoklassieke stijl. Zie de bol-
vormige tafelpoot, de geprofileerde kaplijst op de buf-
fetkast en de espagnoletsluiting op de deuren. De mat-
zwarte finish geeft er een modieuze twist aan. 

De collectie is gemaakt van gamber, een vrij onbekende 
tropische houtsoort. De panelen in de deuren zijn gere-
produceerd in MDF. Melinda bestaat uit een arsenaal 
aan kasten en tafels om je interieur te completeren. 

Stroken en ribbels

Perugia vertrekt van ‘brede eiken parketstro-
ken’, uitgevoerd in melamine. De greeploze 
deurfronten zijn matzwart gelakt én geribbeld 
MDF. Dat is een pragmatische en trendy oplos-
sing. Op ribbels laat je amper vingerafdrukken 
achter. Het golfplaatprofiel sluit aan bij de in-
dustriële stijl. De matzwarte randafwerkingen 
tekenen de contouren van de meubels en de 

tafelbladen (optie) af. Alsof er een ijzeren band 
om de panelen en bladen gesmeed is. 

Perugia is een allround meubelprogramma, 
inclusief een uitgebreid tafelconcept. Dit bevat 
o.a. vier ronde (Ø 90 - 150 cm) en vier ovale (163 
- 260 cm) maten, plus de nodige opties qua 
onderstellen. 
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VELDA – FINESSE TRADITION
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Out of Love:
for THE SMART 
CONSUMER

We omarmen de smart wereld. Die draait 
om digitale innovaties. We willen meer 
dan ooit profiteren van smart oplossingen 
voor ons welzijn. Zie de geavanceerde 
applicaties voor de smart consumenten. 
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VELDA – URBAN STORAGE

MEDALOUNGER – MODULAX® POSEIDON 

MEDALOUNGER – MODULAX® APP

MEDALOUNGER – MODULAX® RETRO 
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De nieuwe consument heeft Velda getriggerd 
om de historische b2b-strategie als productie-
bedrijf te herzien. De focus ligt nu op de consu-
ment: een b2c-strategie met, waarom niet, de 
positionering als A-merk. Hierbij is Velda niet 
over één nacht ijs gegaan. Integendeel, daar 
is grondig onderzoek bij de klanten en slaap-
consumenten aan voorafgegaan. 

De nieuwe consument stapt goed voorbereid 
de winkel binnen. Hij heeft zich op internet ge-
oriënteerd, geïnformeerd en denkt precies te 
weten wat hij wil. Dat verandert het hele ver-
koopproces, de marketing- en communicatie-
flow. De consument staat centraal! Hij moet op 
de hoogte zijn van de Velda-collectie. 

Dat impliceert de switch van een b2b naar b2c 
strategie. De hamvraag is: wie zijn de slaap-
consumenten? Wat willen ze? Wat zoeken en 
verwachten ze? Die antwoorden hebben geleid 
naar een rigoureuze herprofilering van het as-
sortiment. Tot voor kort werden de producten 
gedifferentieerd naar slaaptechnische kwali-
teiten. Nu worden ze gesegmenteerd op basis 
van verschillende types en lifestyles van de 
slaapconsumenten. Velda heeft vier Sleepstyle-

Moods gedefinieerd. ‘Essential’ staat voor de 
basic, tijdloze sfeer. Deze consument wil simpel-
weg kwalitatief slaapcomfort voor een scherpe 
prijs. Niet meer, niet minder. ‘Icon’ staat voor de 
stijlvolle, instagrammable sfeer. Deze consu-
ment wil een statement maken: zie mijn desig-
nbed en state-of-the art slaapcomfort. Hij kickt 
op uniekere stoffen en kleuren. Modellen als Fly, 
Versus en Focus zijn voor hem gemaakt! ‘Sense’ 
staat voor de rustgevende Zen-sfeer. Deze con-
sument is zeer bewust met zijn gezondheid be-
zig: ultiem wellbeing. Hij hecht alle waarde aan 
ergonomisch verantwoord slaapcomfort en een 
‘zuivere’ nachtrust. Tenslotte ‘Omni’, de super-
de-luxe hospitality sfeer. Deze consument gaat 
voor high-end design en dito slaapcomfort. Hij 
verkiest ongetwijfeld het Finesse bed of Classic 
boxspring. 

De nieuwe visie heeft een vérstrekkende im-
pact op de communicatie, van de fotografie, 
de website tot en met het her-bundelen van de 
stofstalen op kleur en de volledige herinrichting 
van de showroom.

Eén ding is zeker: de consument zal Velda als 
A-merk (h)erkennen.

Van B naar A: de Velda Sleep-Moods

Wereldtoppers

In september 2019 heeft Medalounger het 
Modulax® label gelanceerd: relaxfauteuils op 
een vijfpuntige stervoet. De collectie loopt als 
een trein. Binnen de kortste keren werd ze in 
26 landen verkocht. Het aantal modellen is van 
tien in het begin opgelopen naar een vijftigtal, 
waaronder comfortbanken. De redenen voor dit 
wereldwijde succes laten zich raden. 

Alle relaxfauteuils zijn elektrisch verstelbaar, 
met 3 of 4 motoren en geïntegreerde bedie-
ning. Bij de meeste maakt de zero-gravity 
stand gewoon deel uit van de ‘verstelbare rug’ 
functie. Bijkomende opties zijn de massage-
functie en sinds kort de sta-op-hulp. 

Met Modulax® heeft Medalounger het imago 
van zijn relaxfauteuils flink opgevijzeld. Model 
‘Poseidon’ met zijn gebogen, houten zijpanelen 
is een knipoog naar de legendarische Eames 
lounge-chair. Model ‘Retro’ onderscheidt zich 
door de verticale ‘Cadillac’-banen in de rug.

Voor de Modulax® collectie is een configu-
ratie-app ontwikkeld, inclusief een 360° AR 
(Augmented Reality) tool. Je zet je gepersona-
liseerde fauteuil virtueel in je interieur, kunt hem 
zelfs helemaal laten ronddraaien. Een eventu-
ele teleurstelling over je aankoop is zo goed als 
uitgesloten.
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LS BEDDING – ERGOSLEEP® APP 

REVOR – SLEEPLINK
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LS BEDDING –– ERGOSLEEP® TRACKER

App en tracker

De Ergosleep® App is al even persoonlijk als je 
Ergosleep®-bed. Hij werkt als een personal assistent 
om je nachtrust te verbeteren. 

Om te beginnen registreert hij je relevante persoons-
gegevens, je SLAAP-DNA®-data, plus de individuele 
specificaties van je bed zoals de ergonomische con-
figuratie van je bodem en matras. De app bevat verder 
de algemene productinformatie zoals het type, de sa-
menstelling, de hoogte van je matras, plus gebruiks- 
en onderhoudsvoorschriften. Die gegevens heb je dus 
altijd bij de hand. Als extra service kan de app je tips 
en alerts sturen. Hij waarschuwt je bijvoorbeeld dat het 
weer tijd is om je matras te keren. Deze functie is ge-
heel vrijblijvend, dus moet je zelf (de)activeren. De app 
kun je ook als afstandsbediening voor je bed instellen. 

Een extra tool is de Ergosleep®-tracker (apart aan 
te schaffen). De band van de sensor leg je onder het 
hoeslaken, over de breedte van je matras. Via Bluetooth 
synchroniseert hij met de app. Die registreert en ana-
lyseert je slaappatroon, vertaalt die in een slaapscore 
en adviseert je over verbeterpunten. Hij meet de tijd in 
bed, hoe lang je wakker lag, hoeveel uren je sliep, licht 
of diep. Hoe zat het met je hartslag en ademhaling? 
Slaap-gerelateerde gegevens heb je dus ook altijd bij 
de hand. De app zorgt ervoor dat je je slaapgedrag aan-
past en dus je slaapkwaliteit verbetert.

Smarter Sleeping
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Smart Sleeping

Sleeplink is het smart boxspring-concept van Revor. De Sleep Assist 
App registreert je slaapprofiel, analyseert je nachtrust en attendeert je 
op kritische punten. Hij kan zelfs je slaaphouding aanpassen. 

Iedere individuele boxspring kun je linken aan je persoonlijke, spraak-
gestuurde Sleep Assist App. Je kunt hem real time en per nacht/week/
maand raadplegen. Hij registreert alle slaaprelevante informatie zoals 
je hartslag, ademhaling, gesnurk, bewegingen, de effectief geslapen 
uren. Meten is weten. Misschien slaap je (on)rustiger of korter/langer 
dan je denkt. Is je hartslag niet goed? Dan adviseert hij je om je dok-
ter te raadplegen. Snurk je? Dan zet hij automatisch je hoofdeinde 7° 
schuin omhoog. Via trillingen signaleert hij namelijk je gesnurk.

De Sleep Assist App brengt rapport uit over je slaapscore: wat is goed, 
wat kan beter? Daaruit geeft hij tips om de kwaliteit van je nachtrust te 
optimaliseren.
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MAGNITUDE – NEST, DESIGN: ALAIN BERTEAU

De kleur. De sfeer. Het genieten.
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COGNAC & BRANDY
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 HIMA – MAGNOLA

LEDA COLLECTION – MILO MORRISOTIUM CARE – AREZZO
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OTIUM CARE – GIULIANA

MECAM – EVY LIGNA – BENTLEY

Optimisme
Personal touch

Milo en Morris zijn te gebruiken als eetkamer- en bijzetfauteuil. Het ergonomische 
design zit als gegoten. Je kunt ze een persoonlijke touch geven aan de hand van de 
bies, de stiknaad, de hoogte van de poten, de afwerking van het beuken, eiken of 
andere houtsoort. De stoffering kun je afstemmen op de zithoek.

Openbare ruimte

Giuliana is bedoeld voor de openbare ruimtes in zorg-
instellingen. Bewoners en bezoekers zitten op een be-
schut plekje, met vrij zicht op de mensen die komen 
en gaan. De leuning biedt voldoende steun bij het op-
staan. Door de afgeschuinde zitting staat de rollator 
binnen handbereik. 

Miskend

De iconische designklassieker met zijn oren is alge-
meen bekend. Minder bekend zijn zijn verdiensten voor 
mensen met bepaalde psychische en fysieke proble-
men. Hij zit uitermate prettig voor mensen met scoli-
ose, zeker als de rug c-vormig gekromd is. Hij geeft een 
veilig gevoel aan mensen met alzheimer of autisme. Zij 
kunnen er helemaal ‘induiken’, de bedreigende wereld 
buitensluiten. Otium Care plaats Arezzo in het licht van 
deze doelgroepen.
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&DEZ

MANDEWEEGSKEN 76

9900 EEKLO

WWW.DEZ.BE

BAUWENS / MDR  

NIJVERHEIDSSTRAAT 7 

8730 BEERNEM 

WWW.BAUWENS.BE

CASTLE LINE 

AMBACHTENSTRAAT 47 

8870 IZEGEM 

WWW.CASTLE-LINE.BE

CONFORTLUXE 

MENENSESTEENWEG 40 

8940 WERVIK 

WWW.CONFORTLUXE.COM

CREST

KONING ALBERTLAAN 86

9080 LOCHRISTI

WWW.CREST.BE

DE EIKEN ZETEL  

MANDEWEEGSKEN 76 

9900 EEKLO 

WWW.DEZ.BE

ERGOSLEEP 

BOGAARDESTRAAT 228 B 

9990 MALDEGEM 

WWW.LSBEDDING.COM

EVAN FURNITURE  

ALBERT I LAAN 29 

8630 VEURNE 

WWW.EVAN.BE

GERLIN  

KWAPLASSTRAAT 75 

8820 TORHOUT 

WWW.GERLIN.BE

HIMA  

MAKEVELDSTRAAT 7A 

8610 KORTEMARK 

WWW.HIMA.BE

JARITEX

L. BEKAERTSTRAAT 10 

8770 INGELMUNSTER 

WWW.JARITEX.BE

LEDA COLLECTION  

WARANDESTRAAT 4 

8820 TORHOUT 

WWW.LEDACOLLECTION.BE

LEE & LEWIS

TRANSPORTSTRAAT 7

3980 TESSENDERLO

WWW.LEE-LEWIS.BE

LIEVENS MEUBELFABRIEK 

KANEGEMSTRAAT 11 

8700 TIELT 

LIGNA 

VILVERTSTRAAT 11 

3650 DILSEN STOKKEM 

WWW.LIGNACOLLECTION.BE

LS BEDDING 

BOGAARDESTRAAT 228 B 

9990 MALDEGEM 

WWW.LSBEDDING.COM

MAGNITUDE 

BOGAARDESTRAAT 228 B 

9990 MALDEGEM

WWW.LSBEDDING.COM

MECAM  

VILVERTSTRAAT 11

3650 DILSEN-STOKKEM 

WWW.MECAM.BE

MEUBAR  

INDUSTRIESTRAAT 9 

8211 AARTRIJKE 

WWW.MEUBAR.BE

MICHELDENOLF  

OOSTENDESTEENWEG 143 

8480 EERNEGEM 

WWW.MICHELDENOLF.BE

MOBITEC 

STOCKBERGERWEG 11 

4700 EUPEN

WWW.MOBITEC.BE

MOOME 

VILVERTSTRAAT 11 

3650 DILSEN-STOKKEM 

WWW.MOOME.BE

NEO-STYLE 

VILVERTSTRAAT 11 

3650 DILSEN-STOKKEM 

WWW.NEOSTYLE.BE

NEYT  

HEISTRAAT 12 

9080 BEERVELDE 

WWW.NEYTFURNITURE.COM

NILL SPRING 

TEXTIELSTRAAT 12 

7780 COMINES 

WWW.NILLSPRING.BE

ODYSSEEDESIGN

DIESTERSTEENWEG 298

3510 HASSELT

WWW.ODYSSEEDESIGN.BE

OTIUM CARE 

VILVERTSTRAAT 11 

3650 DILSEN-STOKKEM 

WWW.OTIUMCARE.BE

PASSE PARTOUT 

WILFORDKAAI 10 BC 

9140 TEMSE 

WWW.PASSEPARTOUTNV.BE

PERFECTA  

BAAIGEMSTRAAT 154 

9890 GAVERE 

WWW.PERFECTA.BE

POLYPREEN  

KERKHOVENSESTEENWEG 88 

3920 LOMMEL 

WWW.POLYPREEN.COM

RECOR 

MELBERGSTRAAT 6

3600 GENK

WWW.RECOR.BE

REVOR GROUP  

GENTSTRAAT 58 

8760 MEULEBEKE 

WWW.REVORGROUP.COM

ROM  

RUE DE L' INDUSTRIE 38 

4700 EUPEN 

WWW.ROM.BE

SOFABED  

MELBERGSTRAAT 6

3600 GENK

WWW.SOFA-BED-COMPANY.BE

THEUNS MEUBELFABRIEK

POSTBAAN 75 

2910 ESSEN 

WWW.THEUNSMTE.BE

TOON DE SOMER 

BREDASTRAAT 127 

2060 ANTWERPEN 

WWW.DESOMER.BE

UP2DATE-MEDALOUNGER 

PUURSESTEENWEG 399 A 

2880 BORNEM 

WWW.MEDALOUNGER.COM  

WWW.MODULAX.COM

VAN LANDSCHOOT 

AALTERBAAN 119 

9990 MALDEGEM 

WWW.VANLANDSCHOOT.BE

VARAM  

INDUSTRIELAAN 105 

8930 MENEN 

WWW.VARAM.BE

VELDA 

INDUSTRIEWEG NOORD 1155 

3660 OPGLABBEEK 

WWW.VELDA.NET

VIPACK 

DEKEN DEBOSTRAAT 70 

8791 BEVEREN-LEIE 

WWW.VIPACK.BE

WR INSPIRED

DORP 32

2250 OLEN

WWW.WR-INSPIRED.COM
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PRODUCTIE
Meubelbeurs Brussel
Hof ter Vleestdreef 5b7
B-1070 Brussel
Tel +32 2 558 97 20
be@meubelbeurs.be
www.meubelbeurs.be

HOOFDREDACTIE
Lieven Van den Heede

REDACTIE & REPORTAGES
frances van der Steen / franpress

CREATIE & LAY-OUT
Siegrid Demyttenaere / Waterproof2000

VERTALINGEN
Duits: Doris Grollmann, Lisa Degen
Engels: Vicky Morrison
Frans: Aline Gustot

INFORMATIE
BE is geconcipieerd en gecreëerd ter promotie en 
ondersteuning van het Belgische Meubel. BE wordt 
uitgegeven in 4 talen en internationaal verspreid in 
diverse Europese landen. BE mag niet worden verkocht.

REPRODUCTIE
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie of op andere wijze, zonder voorafgaand 
schriftelijk akkoord van de uitgever.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Meubelbeurs Brussel
L. Van den Heede
Hof ter Vleestdreef 5 Bus 7
BE 1070 Brussel / België

FOTO COVER & BACK COVER 
PASSE-PARTOUT – Livio Lovely
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PASSE-PARTOUT – LIVIO LOVELY




