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Krachtige contrasten
Een totaalrenovatie met een  
aards kleurenpalet dat de natuur  
in huis haalt.

Maison Devos

Kunst in de kijker
Dit interieurproject geeft de 

kunstcollectie van de eigenaars de 
plaats die het verdient.

Dynamisch en open wonen

Decoratie 

Kosmopolitische klasse
Tijdloos, subtiel en informeel: deze 
sleutelwoorden typeren deze prachtige woning.

Authentic meets new
Een buitengewoon pand in de Antwerpse 
binnenstad kreeg een eclectische invulling.
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MAISON DEVOS

Beste interieurliefhebber,

In dit nieuwe nummer van Devos Magazine 
lanceren we Maison Devos: onze eigen 
ontwerpstudio, die al onze expertise en 
jarenlange ervaring in de interieursector 
bundelt.

Maison Devos is het antwoord op een vraag 
die we al jaren krijgen van onze klanten. 
Samen met hen gaan wij op weg om een 
woonruimte te creëren waar ze zich echt thuis 
voelen, waarbij we rekening houden met hun 
persoonlijke stijl en levensvisie.

Bij Devos hebben we een eigen team van 
binnenhuisarchitecten en werken we samen 
met vaste partners die perfect onderlegd zijn 
om onze ontwerpen te realiseren. We hebben 
een doorgedreven kennis van de high end 
merken in onze designportefeuille en een 
echte passie voor ons vak. Wij hebben alles 
in huis om voor onze klanten dat ultieme 
thuisgevoel te creëren.

De rode draad bij al onze projecten: het 
totaalplaatje. Samen met onze klant creëren wij 
een visie waar we naartoe willen groeien. In dit 
nummer tonen we enkele van onze recentste 
realisaties in binnen- en buitenland. Allemaal 
staaltjes van onze huisstijl, maar altijd op maat 
van de klant en van de locatie. 

Veel lees- en kijkplezier,
Christel De Vos

Steffie Van der Henst
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Krachtigecontrasten
Maison Devos verzorgde de totaalrenovatie 
en behield daarbij enkele elementen van de 
oorspronkelijke eerder klassieke woning, om zo de 
synergie met de buitenkant te behouden.
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We lieten het schrijnwerk in gerookte eik en de messing accenten 
overal in het huis terugkomen. Een ietwat mannelijke look voor 
een huiseigenaar met een passie voor de natuur.
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We hebben dit hele pand nieuw leven ingeblazen met respect voor 
wat de natuur ons te bieden heeft. Zo is de exclusieve tafellamp van 
Henge gemaakt van travertijn en gebruikten we doorheen het hele huis 
verschillende houtsoorten, leder en messing. 
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KRACHTIGE CONTRASTEN

Dit statige pand vroeg om klassieke designstukken, die we in een modern 
jasje staken door te kiezen voor een originele afwerking. Denk maar aan de 
Eames lounge chair van Vitra, maar ook de Amoenus en Febo van Maxalto, 
de Paperknife van Miyazaki en de Out of line tafel van Bieke Casteleyn.
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Maison Devos ontwierp keuken en badkamer, met zorgvuldig uitgekozen natuursteen 
en schrijnwerk in gerookte eik. Die houtsoort werd ook gebruikt voor alle schrijnwerk op 
maat op het gelijkvloers. Een aards en natuurlijk kleurenpalet voor een ruimte waar de 
bewoners helemaal tot rust kunnen komen.
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KRACHTIGE CONTRASTEN



In de slaapkamer werd gekozen voor een wat intiemere en warmere visuele stijl, met prachtig 
behang van Arte en met lambrisering, die samen een warme cocon creëren. Devos Interieur 
koos daarbij accessoires die het plaatje afmaken, zoals de streelzachte plaid.
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www.baxter.it 
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raffinement
De huiseigenares kwam oorspronkelijk enkel voor meubelen naar onze 
showroom, en was zo overtuigd van onze huisstijl, dat hieruit een nauwe 
samenwerking is gegroeid.

Verstild 
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Het grootste contrast is dat tussen de donkere vloeren en de lichte 
kleuren van de rest van het interieur. Het gebruik van de verschillende 
materialen zorgt voor een karaktervol geheel.
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Het interieur biedt een welkom rustpunt in het drukke leven 
van de bewoners. We ontwierpen een open haard, waarvan 
de afgeronde vorm terugkomt in de Platner lounge chair, een 
klassieker van Knoll. De deuren van Rimadesio kunnen het 
bureau afsluiten, voor nog meer privacy en rust.

VERSTILD RAFFINEMENT
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In de keuken zit een werkhoek verwerkt, 
zodat iedereen in dezelfde ruimte kan 
samenleven. Ideaal voor het moderne 
familieleven. De Dudet armstoel 
ontworpen door Patricia Urquiola voor 
Cassina is een architecturaal pareltje dat 
bovendien zacht gebruikscomfort biedt.
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Het zwaar gezandstraalde en licht 
gebeitste hout in de badkamer steekt 
prachtig af tegen de zwarte kranen 
en lamellen. Hetzelfde hout werd 
gebruikt in de keuken: deze consistente 
materiaalkeuze is een van de vele 
manieren waarop we visuele rust hebben 
gebracht in dit huis.
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Devos Interieur werkte al dikwijls samen met de eigenaars 
van dit pand. Voor deze kunstliefhebbers werd gekozen 
voor unieke stukken van Edra en Bocci. De kleuren van 
de spectaculaire verlichting werden aangepast aan de 
kunstwerken aan de muur. Alles stond in functie van hun 
kunstcollectie, zonder de aandacht ervan af te leiden.

in de kijkerKunst  
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KUNST IN DE KIJKER





Devos Interieur blijft niet binnen de landsgrenzen: wij zijn gespecialiseerd in interieurprojecten 
in het buitenland! We hebben intussen projecten op onze naam staan in Genève, Londen, 
Marbella, Dubai, Parijs, Miami, Cadzand, Rotterdam ... Dit project in Ibiza was helemaal gericht 
op de spectaculaire buitenzichten.

luxe in IbizaZonovergoten
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Licht, lucht en zee: dat is waar 
het in Ibiza allemaal om draait. 
Devos Interieur koos bewust 
en weloverwogen voor het 
authentieke wit van het eiland, 
aangevuld met natuurlijke 
materialen en hout, voor een 
bohemian look & feel.
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IBIZA

De interieurkeuzes resulteren in een luchtige en lichte woning die 
perfect kadert in het zomerse klimaat en de rustige manier van 
leven. De wollen tapijten met jute-effect, de lage en afgeronde 
sofa’s en de in de wind opbollende gordijnen dragen allemaal bij 
tot de ontspannen sfeer.
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Hier vervagen de grenzen 
tussen binnen en buiten. 
De gitzwarte sofa van Edra 
maakt een echt statement 
in de loungeruimte en zowel 
binnen als buiten kozen we 
voor eetstoelen van Minotti.

48 49

ONDERWERPIBIZA



IBIZAONDERWERP

In samenwerking met Blakstad Design Consultants uit Ibiza creëerde 
Devos Interieur een fusie van traditionele Ibiza architectuur met 
hedendaags comfort en stijl. We zorgden onder andere ook voor het 
bedlinnen, de decoratieve verlichting en alle servies, zodat de eigenaars 
instant konden genieten van hun vakantiewoning.

In samenwerking met Blakstad Design Consultants.50 51



Evolution21
info@kb-evolution21.com evolution21_official www.kb-evolution21.com

The Bubble Sofa



Devos Interieur verzorgde het losse meubilair en de decoratie van dit exclusieve pand in de 
Antwerpse binnenstad. De gebogen vormen van de meubelen en van de tapijten zijn een 
knipoog naar de monumentale architecturale bogen die dit pand zo veel cachet geven.

meets newAuthentic
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Alle ruimtes zijn doordrongen van de evenwichtige 
samenhang tussen de verschillende materialen, zoals de 
unieke verlichting in leer van Flos, de schaal in natuursteen 
van Michaël Verheyden en de houten stoelen van Miyazaki.
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AUTHENTIC MEETS NEW



Aan de basis van het interieur ligt een uitgepuurd kleurenpalet van 
roest, zand en zwart. Die tinten zorgen ervoor dat de hedendaagse 
stukken naadloos aansluiten bij de bestaande items in de woning, 
zoals de authentieke zwarte balken. Het weloverwogen design van 
Devos Interieur resulteerde in een intens persoonlijk interieur dat 
geenszins aanvoelt als een showroom.

In samenwerking met Co.Studio.60 61

AUTHENTIC MEETS NEW



w
w

w
.d

ed
on

.d
e



De gepassioneerde reizigers die in dit huis wonen, vroegen om een 
subtiel kleurenpalet, zodat hun collectie wereldkunst helemaal tot 
zijn recht zou komen.

klasseKosmopolitische
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Hoewel het kleurenpalet in dit pand vrij 
ingetogen is, gingen we hier voor enkele 
aardse kleurinjecties in de verlichting 
van Bocci en het tapijt van het Belgische 
Limited Edition.
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Deze ruimte mocht qua kleurgebruik speelser dan de formele 
zitruimte, rekening houdend met het kunstwerk aan de muur.  
Devos Interieur koos daarom voor een sofa van Minotti en een  
tapijt van JOV met ronde vormen, om extra geborgenheid te creëren.
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TIJDLOOS KLASSIEK



Het schrijnwerk in keuken en zithoek in notelaar is van de hand van 
Vlassak-Verhulst. We namen die warme houtsoort als uitgangspunt 
voor de decoratie en aankleding en kozen complementaire poefs en 
decoratieve lampen, vazen en theelichthouders.
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TIJDLOOS KLASSIEK



In samenwerking met Vlassak-Verhulst.



Devos Interieur bezorgde dit koppel met kinderen een open 
familiewoning waar stijl en gezelligheid perfect matchen. Ook de 
gebruiksvriendelijkheid verloren we niet uit het oog. Zo lieten we een 
sofa maken in een specifiek soort leder dat afwasbaar is. Handig met 
kinderen in huis!

en open wonenDynamisch 
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Het schrijnwerk, aangeleverd door Sels Villabouw, diende als basis en vulden we aan met 
los meubilair in lichte eik en beton ciré. Omdat de achterkant van de woning open is, 
hebben we voor eenheid gezorgd, en dat zit vaak in de details. Zo komt de stof van de 
fauteuils in de zithoek terug in de losse kussentjes op de stoelen.
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DYNAMISCH EN OPEN WONEN

Naast het los meubilair, verzorgde Devos Interieur ook alle decoratie en de decoratieve 
verlichting, zoals de spectaculaire pendel in de hal van het merk CTO Lighting.
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Voor het buitenmeubilair koos Devos Interieur voor het merk Cassina, 
waarvan ook binnen verschillende stukken terug te vinden zijn, in de 
karakteristieke stijl van het Italiaanse merk. Op die manier lopen binnen en 
buiten naadloos in elkaar over.

In samenwerking met Sels.84 85

DYNAMISCH EN OPEN WONEN



Bij Devos Interieur hebben we werkelijk alles in huis om uw interieur aan te kleden of om 
een persoonlijk geschenk uit te kiezen: bed- en badlinnen, servies en zowat alle mogelijke 
decoratiestukken van exclusieve merken zoals Michaël Verheyden, Missoni, When objects 
work, Giobagnara, Louise Roe, Baobab, Onno Collection, ... en zoveel meer. 

Devos InterieurDecoratie bij
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Ook voor kunstwerken kunnen onze klanten bij ons 
terecht: wij werken samen met Leonhard’s Gallery 
om de stukken uit te kiezen die het best passen bij 
uw persoonlijke stijl en smaak.
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DECORATIE



Wilt u meer info over onze producten en service?

Neem dan gerust contact op via e-mail of telefoon. Ook via de sociale media blijft u op de 
hoogte van wat er reilt en zeilt bij Devos Interieur. Nog beter: kom gewoon eens langs in 

onze winkel. In de ruime showroom ervaart u het Devos-gevoel ‘live’.

Alvast van harte welkom!

www.devos-interieur.be
 Devos Interieur
 devos_interieur
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