Kleur 1 = 0 / 0 / 0 / 100
Kleur 2 = 0 / 95 / 100 / 0
Grijswaarden

Beste interieurliefhebber,
Kleur 1 = Black 100%
Kleur 2 = Black 65%

Als je dit leest heb je het nieuwe Devos Magazine
in handen. Met dit magazine willen we onze klanten, maar eigenlijk iedereen die onze passie voor
interieur deelt, op de hoogte houden van wat er
reilt en zeilt binnen ons bedrijf en meer algemeen
in de boeiende wereld van het interieur.
Wie ons kent weet dat de passie voor interieurinrichting deel uitmaakt van ons dna. Dat merk
je in dit nummer als je de artikels leest over onze
custommade meubels, onze raamdecoratie, de
topdesigners die we aanbieden enzovoort.
Een familiaal bedrijf, dat betekent ook een warme
relatie met klanten en partners. De testimonials
van tevreden klanten en de bezoekjes aan
een aantal partners waarmee we al lang samenwerken - Woonontwerp Peter Deckers, Leonhard’s
Gallery … - maken dat meer dan duidelijk.
Rest me enkel nog om je alvast veel leesplezier (en
kijkplezier!) toe te wensen en hopelijk mogen we je
binnenkort in onze winkel ontvangen. Maak gerust
een afspraak via info@devos-interieur.be.
Christel De Vos

ALFRED SOFA
RIVIERA COFFEE TABLE
MEMOIRE ARMCHAIR
JACQUES COFFEE TABLE
CARMEN OTTOMAN
design Roberto Lazzeroni

www.flexform.it

Edito
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Residentieel
Ook op vlak van residentiële woningen schrijft
Devos telkens opnieuw een uniek verhaal. Zo
krijg je op het einde van de rit een huis waar
iedereen trots op kan zijn.

Custommade

48

Soms vind je niet helemaal wat je zoekt voor je
droominterieur bij het bestaande aanbod. Geen
nood: onze medewerker Pieter Cloet weet daar
raad mee.

Dubai
Waar ter wereld je interieurproject zich ook bevindt,
Devos staat voor je klaar. In Dubai namen we twee
privéwoningen onder handen.

Woonontwerp Peter Deckers
Je weet perfect hoe je interieur er moet uitzien
en zoekt alleen nog de juiste vaklui om dat in de
praktijk te brengen? Peter Deckers vertelt ons
hoe zij dat aanpakken.

56
70

Marbella
Vergezel ons naar het zomerse Marbella, waar
we reeds een aantal zonnige projecten achter de
rug hebben en waar je in de toekomst nog veel
meer van ons mag verwachten!
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Business to Business

28

Dossier gordijnen

37

Totaalrenovatie

40

Kunstdossier

Heel wat items in onze showroom zijn heuse designiconen. We richten de spots op
enkele werken van Francesco Binfaré, Eero
Saarinen en Warren Platner.

Ook de inrichting van je kantoorruimte verdient de nodige aandacht. Power Solutions
nam Devos Interieur onder de arm om hun
hoofdkantoor in te richten. Met succes!

Gordijnenspecialist Pure Home Concepts
vormt al lang een succesvolle tandem met
Devos Interieur. Eigenaresse Caroline Van
Den Dooren vertelt ons meer over de
nieuwste trends in haar vakgebied.

Toen de familie Delarue een tijdje geleden
verhuisde, gaven ze de inrichting van hun
nieuwe woning volledig in handen van Devos.
Hun vertrouwen werd niet geschaad.

Kunst verzacht niet alleen de zeden, het is
ook de kers op je interieurtaart. Onze kunstpartner Leonhard’s Gallery deelt onze visie op
schoonheid.

42

De wereld in 3D

48

Brabohoeve

53

Accessoires

56

Dossier tapijten

60

Trends Milaan

Dankzij een 3D-ontwerp stel je je makkelijk
voor hoe jouw interieur er ‘in het echt’ zal
uitzien. Pieter Cloet vertelt hoe dat in zijn
werk gaat.

Een tijdloos concept, zowel op als naast
het bord, daarvoor staan de nieuwe
eigenaars van de Brabohoeve. Voor het
eerste zorgen ze zelf, voor het tweede
deden ze een beroep op Devos.

Accessoires komen misschien het laatst
aan bod bij de inrichting van een interieur,
maar dat betekent helemaal niet dat ze
bijkomstig zijn. Wel integendeel.

Zeg nooit zomaar tapijt tegen een op
maat gemaakt tapijt van JoV. De partner
van Devos maakt ons wegwijs in de
nieuwste tapijttrends.

Het Salone del Mobile Milano is elk jaar
een hoogfeest van het design. Wij waren
natuurlijk ook van de partij om de nieuwste trends op te snuiven.

66

70

74

77

80
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Ons team van interieurspecialisten

Christel De Vos
Zaakvoerder

Pieter Cloet

Caroline Van Den Dooren

Steffie Van der Henst

Julie Velter

Meet the team!

Anush Verhoeven

Ondanks zijn goede naam rust het team van Christel De Vos niet op zijn lauweren.
Wel integendeel. Ze houden de vinger aan de pols van alles wat er leeft op interieurvlak. Het team volgt de nieuwste trends op de voet en trekt daarvoor regelmatig
naar de belangrijkste internationale designbeurzen. Je treft de medewerkers van
Devos op het Salone Del Mobile van Milaan, IMM Cologne in Keulen of Maison &
Objet, de toonaangevende decoratiebeurs in Parijs. Zo weet je als klant dat je altijd
met kennis van zaken geïnformeerd wordt over de nieuwste tendenzen.

Met hun ondertussen welbekende showroom in ‘s Gravenwezel als uitvalsbasis timmert Devos Interieur al jaren verder aan zijn topreputatie.
Op zoek naar een vakkundig en vooral gepassioneerd interieurteam
dat knalprestaties levert op vlak van service, kwaliteit, creativiteit,
klasse en originaliteit? Een team dat je woning, je zaak of je kantoor
naar een hoger niveau tilt, volledig afgestemd op jouw persoonlijkheid? Eén adres: Kerkstraat 37 in ‘s Gravenwezel!
Kaarin van Oers
Administratie

6

Sebastiaan Marien

Maar dat is niet alles. Om hun productkennis verder te optimaliseren volgen
de medewerkers van Devos geregeld opleidingen die georganiseerd worden door
de merken die ze verdelen. Kwestie van het aanbod ook echt tot in de puntjes te
kennen en de klant zo goed mogelijk te adviseren. Topmerken als Minotti, Flexform,
Poliform, B&B Italia of Knoll wijdden onze medewerkers al in in de geheimen van
hun producten.
Resultaat: de aangeboren liefde voor het vak van onze medewerkers wordt
gekoppeld aan een ongeëvenaarde vak- en productkennis. Zo krijg jij als klant de
professionele begeleiding die je interieur verdient!

Meet the team
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D E S I G N PO R T R A I T.

Residentieel

WELKOM
THUIS

Tufty-Time, sitzsystem design von Patricia Urquiola. www.bebitalia.com

Kerkstraat 37, B-2970 ´S Gravenwezel - T +32 3 680 20 20 - F +32 3 680 20 22
www.devos-interieur.be - info@devos-interieur.be

Residentieel
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Het is altijd een eer om te mogen meedenken
over de inrichting van een privéwoning. “Een leuk
ingerichte woning draagt aanzienlijk bij tot de
levenskwaliteit van de bewoners. We gaan dus
niet over een nacht ijs als we daaraan mogen
meewerken,” aldus Christel De Vos. “Het geeft
me altijd veel voldoening om mijn steentje bij te
dragen aan het thuisgevoel van onze klanten en
op die manier eigenlijk ook aan hun geluk. Het is
dan ook een taak die we heel serieus nemen.” Op
de volgende bladzijden krijg je een voorsmaakje
van een aantal van onze residentiële realisaties.

‘s Gravenwezel
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Residentieel
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Penthouse
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Residentieel
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Knokke

Realisatie keuken door Woonontwerp Peter Deckers
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Residentieel
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Knokke
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Residentieel
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Oud-Turnhout
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Residentieel
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Residentieel
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Bij Jan Joris TuinArchitectuur werken wij volgens het Art & Build + Services systeem.
enkel bedrijf zorgt voor het creatieve proces, de realisatie
BijEén
Jan Joris
TuinArchitectuur werken wij volgens het Art & Build + Services systeem.
en het onderhoud van uw tuin. Door een eﬀciënte aanpak met eigen vakmensen,
Eén enkel
bedrijf
zorgttot
voor
het creatieve
proces,
de realisatie
hetvan
onderhoud
van uw tuin.
van begin
eind
genieten
onze
klantenental
voordelen.
Door een effciënte aanpak met eigen vakmensen, van begin tot eind genieten
onze klanten tal van voordelen.
Energielaan 24/002
2950 Kapellen
Energielaan 24/002
tel 03 651.94.70
2950 Kapellen
22

Residentieel

tel 03 651.94.70

contact@janjoris.be
www.janjoris.be
contact@janjoris.be
volgwww.janjoris.be
ons op

Kortrijksesteenweg 121
9830
Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg
121
tel 09 394.39.47
9830 Sint-Martens-Latem
tel 09 394.39.47

Custommade

Op maat van
de klant
Naast het uitgebreide aanbod van de topleveranciers waar Devos
mee samenwerkt, heeft de klant bij ons ook de mogelijkheid om stukken op maat te laten ontwerpen. Zo vind je bij ons altijd het stuk dat
perfect past bij je interieur! We hadden het over deze service met het
brein achter elke oplossing op maat, Pieter Cloet.

Pieter Cloet: “Onze klanten vinden in de bestaande collecties niet altijd wat
ze precies zoeken voor hun project. De tafel die ze op het oog hebben heeft
bijvoorbeeld wel de juiste poten maar niet het juiste blad, of omgekeerd.
We krijgen dan ook af en toe de vraag of het niet mogelijk is om iets op
maat te ontwerpen dat 100% past, zonder toegevingen aan het marktaanbod. Van het een kwam het ander en ondertussen bieden we nu dus ook
deze service aan.”

Pieter Cloet: “Onlangs heb ik voor een brouwerij een variant van een
wijnklimaatkast gemaakt. De klant, een brouwer, wou er geen wijn maar
flesjes bier in plaatsen, om ze zo te presenteren aan de bezoekers van de
brouwerij. Omdat je dat niet vindt in de markt klopte hij bij ons aan. Wij
hebben ons achter de tekentafel gezet en ondertussen staat de kast effectief in de brouwerij.”
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Custommade
Residentieel
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Opportuniteit
De mogelijkheid om stukken op maat te ontwerpen is een mooi voorbeeld van een win-winverhaal. Pieter Cloet: “Ons biedt het een mooie
opportuniteit om ons te onderscheiden op de markt en iets anders
te bieden dan de standaardmeubels. Veel van onze klanten zijn echte
globetrotters, die ook op vlak van inrichting al heel wat gezien hebben.
Daardoor zijn ze dikwijls - en terecht! - een beetje veeleisender. Voor
ons is het telkens weer een boeiende uitdaging om aan de wensen van
de klant te voldoen.”

De Foxtafel
Een van de custommade ontwerpen van Devos is de Foxtafel. Pieter Cloet:
“De klant wou een fijn blad in massief hout. Er is een ruim aanbod van fineerhouten bladen, maar dat was niet helemaal wat hij voor ogen had. Daarnaast
wou hij een ovalen blad - de trend van het moment - en een metalen poot. Met
die input ben ik aan de slag gegaan. De Foxtafel is het resultaat. En hij mag er
best zijn, al zeg ik het zelf (lacht).”

‘Extra mile’
De meeste opdrachten voor een op maat gemaakt meubel komen eerder
toevallig tot stand. “Het is niet zo dat mensen daarvoor speciaal naar de
winkel komen,” aldus Pieter Cloet. “Meestal merkt een klant tijdens de loop
van een project dat er iets op zijn verlanglijstje staat dat niet verkrijgbaar is
op de markt. Dan proberen wij daarop in te spelen. Het is niet de bedoeling
dat het onze corebusiness wordt, we zien het vooral als een surplus. Dat is
dan de ‘extra mile’ die we graag afleggen voor onze klanten. En het houdt
ons scherp (lacht).”
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Custommade
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Palm Jumeirah

DUBAI

Afstand is bij Devos geen issue. Overal ter wereld garanderen we dezelfde
kwaliteit. Meer nog: internationale
projecten, van Amerika tot Spanje,
van Nederland tot de Verenigde Arabische Emiraten, worden steeds belangrijker in ons verhaal. In Dubai hebben
we onlangs nog twee privéwoningen
ingericht, tot grote tevredenheid van
de (Belgische) eigenaars. Een van de
twee woningen wordt hun verblijfplaats, de andere stellen ze te koop.
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Dubai
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Dubai
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Christel De Vos:
“Dankzij de hedendaagse technologie communiceer je perfect met
mensen die zich aan de andere kant van de wereld bevinden. Dat vormt
dus geen belemmering voor een vlotte samenwerking. In dit geval
hebben we bijvoorbeeld dikwijls met de klanten gepraat via Facetime,
mailden we moodboards door voor de verschillende kamers … We
konden hen dus dezelfde service en hetzelfde aanbod bieden als onze
klanten in België. Voor het resultaat maakt het eigenlijk geen verschil
uit of ze al dan niet ‘in levende lijve’ naar de showroom kunnen komen
voor een gesprek of om de producten te bekijken.”
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Dubai
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Vlekkeloos
De internationale projecten vormen een leuke uitdaging voor het team. Christel Devos: “We houden
rekening met plaatselijke trends, maar ook met het
klimaat. Op die manier zijn de opdrachten dus wel
een beetje anders dan wat we hier doen. Ook de
praktische kant van de zaak is niet vergelijkbaar.
Ondertussen hebben we - dankzij projecten als dit
in Dubai - geleerd hoe we het allemaal het beste
aanpakken. We merken bijvoorbeeld dat de klanten
soms een beetje schrik hebben voor het transport
van hun spullen. Zullen onze meubels wel in één
stuk aankomen, vragen ze zich dan af. Maar dat
verloopt vlekkeloos, want we werken samen met
gespecialiseerde bedrijven voor wie dit dagelijkse
kost is. Bovendien sturen we bij grote leveringen
een medewerker mee om een oogje in het zeil te
houden. De klant kan dus op beide oren slapen,
waar ook ter wereld hij zich bevindt.”

Deze villa staat te koop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Naveed Khan - Palm Specialist
E-mail: naveed.khan@engelvoelkers.com - Telefoon: +971 50 911 8839
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Dubai
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Woonontwerp Peter Deckers

Thuis

RESIDENTIEEL
VASTGOED
PROJECTEN
LUXE VASTGOED

in elke stijl

Ontdek wat wij
voor u kunnen
betekenen!
VB Partners Immobilien

Woonontwerp Peter Deckers is dé one-stopshop voor alles dat je nodig hebt om het
huis of het kantoor van je dromen te realiseren. De lijst van gedreven vaklui die er voor
jou het onderste uit de kan halen is zo goed
als eindeloos. Projectleiders, stukadoors,
schrijnwerkers, meubelmakers, elektriciens,
schilders of behangers: ze staan allemaal tot
je dienst. Woonontwerp Peter Deckers is dan
ook de gedroomde partner om de interieurontwerpen van Devos te realiseren.

Antwerpen - Wijnegem - Ranst
+32 (0)3 337 50 70
info@vbpartners.be

www.vbpartners.be

Woonontwerp Peter Deckers
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Woonontwerp Peter Deckers omschrijft zichzelf als een
allroundbedrijf dat heel flexibel inspeelt op de meest
diverse noden van de klant. Peter Deckers: “Wij nemen met
ons ervaren en geëngageerd team zowel particuliere huizen
als professionele units – winkels, kantoren, horecazaken onder handen. Dat kunnen zowel nieuwbouwprojecten als
renovaties zijn. Wij zijn thuis in elke stijl, van modern tot
landelijk en alles ertussen. Onze doelstelling bij alles wat
we doen: een totaalconcept realiseren met een harmonieuze
balans tussen functionaliteit en esthetiek.”

"Een harmonieuze

balans tussen functionaliteit
en esthetiek”

Aanstekelijk

Hetzelfde einddoel

Een voordeel van een langdurige samenwerking is
dat je na verloop van tijd ook echt op elkaar ingespeeld raakt. En dat komt ook de klant ten goede.
Peter Deckers: “Ik merk dat de samenwerking met
de jaren steeds vlotter verloopt. Op den duur kom je
op een punt dat je elkaar bij wijze van spreken zonder woorden begrijpt. We kunnen ons ook helemaal
vinden in de ingesteldheid van Devos. Hun passie
voor het vak werkt aanstekelijk en met topmerken
als Knoll, B&B Italia, Minotti, MDF Italia, Vitra en vele
andere heb je natuurlijk altijd een streepje voor.“

Gezien hun gedeelde passie voor het vak en de klemtoon die beide partners leggen op kwaliteit, mag het niet verbazen dat Devos
en Woonontwerp Peter Deckers elkaar gevonden hebben. Peter
Deckers verklaart het succes van de samenwerking: “We hebben
hetzelfde einddoel voor ogen als we samenwerken rond een project.
Onze neuzen staan in dezelfde richting. We mikken beide op een
esthetische oplossing, de juiste verhoudingen, klantvriendelijkheid,
een hoogstaande afwerking, zorgvuldig uitgekozen materialen, oog
voor detail, enzovoort. Allemaal zaken die zowel wij als Devos hoog
in het vaandel dragen.”

Woonontwerp Peter Deckers
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Marbella

OP NAAR
DE ZON!
Zoals je elders in dit magazine kan lezen
trekt Devos Interieur steeds meer de internationale toer op. Een van de plaatsen in het
buitenland waar we onze pijlen op richten
is het Zuid-Spaanse Marbella, een favoriet
vakantieoord voor veel landgenoten. We
staken er recent al een aantal nieuwbouwappartementen in een Devos-jasje en er zitten
nog een aantal leuke projecten in de pijplijn.
Op deze pagina’s alvast een voorproefje.

Voor meer informatie
over dit appartement
kunt u Devos vrijblijvend
contacteren.
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Marbella
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Standard Sofa

De intelligente bank
van Edra

Maximaal comfort
Het ontwerp is een geslaagde mix van vormgeving en een
doorgedreven functionaliteit. De uiterst flexibele bank biedt
optimaal zitcomfort dankzij het kenmerkende ‘intelligente’
kussen. Dat doet dienst als rugleuning én als armleuning. Je
past de positie van de grote kussens op het moment zelf aan
aan je zithouding. Zo garandeert dit model altijd maximaal
comfort. Kortom, met zijn esthetiek en gebruiksgemak staat
de Standard Sofa zowat voor the best of both worlds!

Het trendsettende designmerk Edra werd opgericht in 1987 in het
Italiaanse Toscane. Hoogtechnologische snufjes en traditie gaan er
hand in hand. Koppel dat aan de passie van de verschillende ontwerpers die al voor het merk werkten en je krijgt een catalogus vol
staaltjes van vakmanschap en topkwaliteit.

Diverse beroemde ontwerpers hebben hun steentje bijgedragen aan de
rijke geschiedenis van het merk. Denken we maar aan wijlen toparchitecte
Zaha Hadid, de Braziliaanse broers Fernando en Humberto Campana of
de Milanese levende legende Francesco Binfaré. Die laatste kennen we
allemaal van de iconische Flap sofa, de On The Rocks en vandaag de
Standard Sofa.
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DE KUNSTZINNIGE
KLASSE VAN KNOLL

Eero Sarinen

Komaf met de chaos
Knoll staat sinds zijn ontstaan in 1938 synoniem voor designmeubelen
van topkwaliteit, voor thuis en op kantoor. Het bedrijf sleepte talloze
prestigieuze designprijzen in de wacht en je treft hun stukken in vooraanstaande musea over de hele wereld. In het invloedrijke Museum
of Modern Art in New York kan je maar liefst dertig ontwerpen van
Knoll-designers bewonderen, als deel van de vaste designcollectie.
Twee toppers die verbonden zijn aan het merk zijn Eero Saarinen en
Warren Platner. We zoomen in op de twee designers en een aantal van
hun meest iconische werken, die je natuurlijk ook bij Devos vindt.

De Finse ontwerper en architect Eero Saarinen (1910-1961) is vooral bekend voor zijn
Saarinen-tafel en Tulip Chair. Die waren revolutionair omdat ze niet bestonden uit een
tafelblad of een zitting met de traditionele vier poten. De achterliggende idee was bij
beide hetzelfde: Saarinen had het een beetje gehad met de overdaad aan stoel- en tafelpoten onder tafel. Die stoorden hem tijdens het eten. De tafel en stoel uit een stuk,
met een centraal onderstel in plaats van vier poten, bood de oplossing voor die ‘chaos’
onder de tafel. De Tuliplijn werd een hit bij het grote publiek. Het design is tijdloos
en door hun kwaliteit verliezen de meubels hun waarde nooit. Dikwijls zijn het heuse
familiestukken die van generatie op generatie worden doorgegeven.

"Het design is tijdloos en

door hun kwaliteit verliezen de
meubels hun waarde nooit.”

44

Designers onder de loep

45

Warren Platner
Moderne elegantie

Een van de architecten die een tijdje in het kantoor van Saarinen werkte was de
Amerikaan Warren Platner (1919-2006). Net als Saarinen tekende Platner een hele
reeks bekende gebouwen, zoals het Georg Jensen Design Center. Maar ook hij zou
vooral bekend worden bij het grote publiek voor het werk dat hij voor Knoll maakte.
De Platner Collection van Knoll stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en is een
icoon van modern meubilair. Het betreft opvallende en complexe tafels en stoelen
opgebouwd uit stalen, cilyndervormige staven die aan cirkelvormige kaders gelast
worden. Deze 100% artisanale producten worden nog altijd volledig met de hand
gemaakt in Italië, van het frame tot het bevestigen van de stof toe. Ook nu nog
past deze moderne elegantie uit het midden van de vorige eeuw wonderwel in elke
woonkamer. Om het vijftigjarige bestaan van de collectie te vieren werd de hele
collectie stoelen trouwens ook uitgebracht in 18-karaats goud. Veel exclusiever dan
dat vind je het niet!
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BUSINESS
to Business

Power Solutions is gespecialiseerd in de verhuur
van stroomgeneratoren. Kort gezegd bieden ze
over de hele wereld stroomoplossingen op plaatsen waar er niet voldoende elektriciteit is. Voor
de inrichting van hun hoofdkantoor in Wijnegem
deden ze een beroep op de knowhow van Devos.
We sprokkelden ter plaatse enkele reacties.

“Devos nam de volledige inrichting van de ruimtes
voor zijn rekening, tot de decoratie toe,” weet een van
de medewerkers. “Op basis van een aantal voorstellen die ze ons deden konden we een keuze maken op
vlak van stijl, meubelen, kleurenpalet, materialen, het
gevoel dat wij willen geven aan onze werknemers of
klanten enzovoort. We zijn heel tevreden over de samenwerking en het resultaat. De inrichting gebeurde
heel smaakvol en ook de relaxte manier van werken
beviel ons. Net als de producten en ontwerpen is ook
hun service kwalitatief hoogstaand. We zijn doorheen
het hele proces perfect begeleid geweest.”

Het beste van twee werelden
Als ze dan toch enkele concrete troeven van Devos
moeten opsommen hebben de medewerkers van
Power Solutions het over de mooie meubels en stoffen, maar zeker ook de creatieve ideeën en warme
aanpak. “Devos is een jong en dynamisch team van
mensen die van aanpakken weten,” klinkt het. “Ze
volgen de laatste trends op de voet. Ze willen absoluut
het oubollige vermijden, maar tegelijkertijd is het voor
hen essentieel dat een interieur warmte uitstraalt.
En dat merk je duidelijk aan de stijl van ons kantoor,
die ik zou omschrijven als modern zonder kil te zijn
of strak en hedendaags maar gezellig. Het beste van
twee werelden, als het ware.”
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Smaakvolle accenten
Concreet voeren wit en zwart de boventoon. Enkele raak gekozen kleuraccenten zorgen voor de finishing touch. Een medewerker vertelt: “Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de houten lamellen. Ook de decoratie achteraf,
eveneens het werk van Devos, zorgt voor een welkome en smaakvolle afwisseling. Het principe is hier: less is more. Enkele leuke klemtonen hier
en daar kunnen wonderen verrichten voor het totaalbeeld. Een plantje of
een kaarsje betekenen een wereld van verschil voor je ruimte. Het blijft
natuurlijk een kantoorruimte en geen woonkamer, maar zelfs hier is het
belangrijk om de juiste accessoires toe te voegen. Dat hebben ze bij Devos
goed begrepen. Het resultaat mag er zijn. We komen nu allemaal met nog
meer plezier werken dan al het geval was (lacht)!”

50

Business to Business

51

Pure Home Concepts

design
TRIAD

Meer met
minder
Eén adres voor al je raamdecoratie in de breedste zin van het woord: Caroline Van Den Dooren
van Pure Home Concepts. Naast haar eigen
zaak heeft Caroline ook een shop-in-shop in
de winkel van Devos. Ze is overigens een echte
ancien in het Devos-verhaal, want ze werkt al
bijna vijftien jaar samen met Christel De Vos.

Handmade Rugs

Bij Pure Home Concepts kan je terecht voor alles
wat met stoffen te maken heeft, van raamdecoratie en stoffering van zetels tot behangpapier
en kussens. Op zoek naar gordijnen, lamellen,
stores, shutters, of is die oude zetel in je woonkamer dringend aan een nieuw stofje toe? Caroline
weet er raad mee! “Mijn inbreng is complementair
aan het aanbod van Devos,” weet ze. “Mijn shopin-shop is wat dat betreft heel handig. Terwijl ze de
winkel bezoeken is het geen moeite voor de klanten om ook even bij mij langs te komen.

Pure Home Concepts
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Aangekleed gevoel
Centraal bij de inrichting van een ruimte staan voor Caroline Van Den Dooren
het licht en de ruimte zelf. “Het binnenkomende licht is heel belangrijk om
ruimte te creëren in een interieur. Bij de keuze van de grote stukken – de
meubelen en de gordijnen – kiezen we er doorgaans voor om ze zo neutraal
mogelijk te houden. Je zal merken dat de meeste interieurs die wij doen vrij
rustig zijn qua kleur. Dat realiseren we door verschillende soorten wit te
gebruiken, bijvoorbeeld voor de muren. De keuze van de stoffen stemmen
we vervolgens daarop af. We trekken de muur als het ware door in de
gordijnen. Door de structuur en de diepte in de stof van de gordijnen krijg
je toch een aangekleed gevoel, een ruimtegevoel en een dieptewerking, ook
al hebben ze op zich dezelfde kleur. Een bijkomend voordeel is dat je ook ‘s
avonds een aangenaam gevoel creëert met deze aanpak.”

Dat doen ze in eerste instantie om
het over stoffen te hebben, maar
dat betekent geenszins dat ik op een
eilandje zit. Ik heb een allround inbreng binnen de werking van Devos.
Ik kan ook een woordje meepraten
als het over de algemene inrichting
van een interieur gaat en houd me
met veel plezier met andere aspecten van de inrichting bezig. Maar
Pure Home Concepts en stoffen blijven natuurlijk mijn passie.”
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Kleuraccenten
De klemtoon op rust en witvarianten betekent geenszins dat de interieurs
saai of eentonig worden. Wel integendeel, weet Caroline Van Den Dooren:
“Qua shutters, gordijnen en stores houden we de basis inderdaad vrij
rustig. Maar we voegen er altijd een aantal functionele kleuraccenten aan
toe. Met kussens waar een kleurrijke tekening of een structuur in verwerkt
is, bijvoorbeeld. Het is ook leuk om de verschillende ruimtes een andere
dominante kleur te geven. Bruin bij de woonkamer en rood voor de slaapkamer, om maar iets te zeggen. Zo krijgen alle kamers hun eigen sfeer. Nu, los
van de theorie luisteren we natuurlijk altijd in de eerste plaats naar de klant.
Het is nooit de bedoeling om koste wat het kost onze visie door te drukken.”

De trends van het moment
“Een van de trends van het moment
is het golvende Stralysgordijn. Bij
dit systeem krijg je een golfplooiing
die meestal niet gevoerd wordt. Dat
geeft een soort voilage-effect. Van
binnenuit kijk je door de stof heen en
omgekeerd krijg je ook licht binnen
van de buitenkant. Van buitenaf kan
je er echter niet doorheen kijken.
Zo koppel je privacy aan een open
gevoel. Ik werk momenteel ook heel
graag met houten lamellen. Het
leuke aan lamellen is dat je met de
lichtinval kan spelen. De manieren
om het zonlicht binnen te laten zijn
bij wijze van spreken onbeperkt.
Zo krijg je telkens weer een nieuw
effect.”

www.purehomeconcepts.be

Pure Home Concepts
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Parel der
Voorkempen

Een ding stond vast toen de familie Delarue een tijdje geleden hun nieuwe huis helemaal
verbouwde: net als bij hun vorige verhuis zouden ze voor de inrichting van hun nieuwe
woonst een beroep doen op de knowhow van Devos. Mevrouw Delarue: “Van de meubels
tot de kussens en de theelichtjes: we konden voor alles terecht bij Devos. De opdracht:
creëer een klassevolle, ingetogen sfeer. We houden wel van comfort en luxe, maar dat
staat bij ons helemaal niet voor blingbling, eerder voor kwaliteitsvolle, pure materialen.
Verder vonden we het belangrijk dat er veel licht en openheid was en dat er een zekere
rode draad doorheen het huis liep. De terugkerende materialen en de duidelijke lijn hebben daarvoor gezorgd. Het resultaat is wat ons betreft – net als de vorige keren – een schot
in de roos!”
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"Luxe staat bij ons voor

kwaliteitsvolle, pure materialen.”

Sfeervol
Christel De Vos pikt in: “Ik vind ook dat
het plaatje klopt. Het is een functioneel
huis, aangepast aan een gezin met drie
jonge kinderen – zonder de ouders uit het
oog te verliezen, uiteraard (lacht). Het interieur is praktisch, maar ook erg sfeervol
door de keuze voor mooie stoffen, texturen en accenten in diepe, chique kleuren. Die klemtoon op rust en gedempte
kleuren kwam er in samenspraak met de
bewoners. Goudtinten en kunst werken
het geheel af. De familie Delarue had zelf
al mooie kunstwerken. Daarnaast kozen
ze een aantal nieuwe stukken die perfect
in het interieur passen, bijvoorbeeld in de
woonkamer en aan de bar.”
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Leonhard’s Gallery is een moderne, hedendaagse
galerij met reeds 25 jaar ervaring op de teller. De
laatste 13 daarvan bevindt ze zich in de Antwerpse
Leopoldstraat. De galerij biedt er een gevarieerd
aanbod van schilderijen, fotografie en sculpturen,
met als grootste gemene deler een klemtoon op
het figuratieve. En op schoonheid, natuurlijk. De
link met Devos is dan ook snel gelegd.
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Leonhard’s Gallery

“We mikken erop om de mensen te charmeren vanaf de eerste aanblik, vanaf het
moment dat ze hier binnenkomen,” zegt galerijhouder Bart Van Elzen. “We willen
de bezoeker verleiden met de sfeer en de kleuren. Dat gevoel krijg je ook als je de
showroom van Devos binnentreedt. Die gedeelde liefde voor mooie dingen is dan ook
de belangrijkste reden waarom onze samenwerking zo een succes is. Ook bij hen is het
esthetische de essentie. Alles draait om de uitstraling, om mooie kleuren en vormgeving. En dat nemen ze heel serieus, net als wij. In die context biedt Devos kunst aan die
in het verlengde ligt van hun visie. En zo kom je bij ons terecht.”

Kunstdossier

61

62

Huisleverancier

Kers op de taart

Mede dankzij diezelfde kijk op de dingen is Leonhard’s
Gallery in de loop der jaren zowat uitgegroeid tot de
huisleverancier van Devos voor wat betreft fotografie,
schilderijen en beelden. Bart Van Elzen: “Je kan heel
wat kunstwerken uit onze galerij bewonderen in de
showroom in `s Gravenwezel. Ze maken er deel uit van
de interieurs die als voorbeeld getoond worden. Zo
krijgt de klant meteen een idee van de esthetische
meerwaarde die onze werken kunnen bieden aan hun
interieur. De showroom is in dat opzicht een waardevol
referentiekader. Het is een projectmatige, huiselijke
voorstelling van hoe je interieur er kan uitzien. Je kan
het je concreet voorstellen als klant.”

Kunstwerken zijn misschien niet de basis bij de inrichting van een interieur, maar ze vormen wel de niet
te versmaden kers op de taart. “Hun belang bij het
eindresultaat mag inderdaad niet onderschat worden”, aldus Bart Van Elzen. “Een kunstzinnige foto
boven de zetel of het juiste beeld in de hal kunnen
een wereld van verschil maken. Het maakt me alleszins blij dat ze dat bij Devos ook beseffen. Ze weten
dat het geen kwestie is van nog snel op het laatste moment een beeld of een schilderij toe te voegen. Nee,
ze geven dit aspect van een inrichting de aandacht die
het verdient. De medewerkers zijn trouwens allemaal
verstokte kunstliefhebbers. Ze ademen kunst. Leuk
voor ons, want op die manier vormen ze een soort
verlengstuk van de galerij.”

Kunstdossier

Home at last.

GROUNDPIECE
SECTIONAL SOFA
design by
Antonio Citterio

FLEXFORM
www.flexform.it
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Een nieuwe dimensie
voor je interieur

Eindresultaat

Een van de troeven van Devos is de mogelijkheid om het ontwerp van je interieur in 3D-beelden te gieten. Zo krijg je als
potentiële klant niet alleen een beeld van je toekomstige kast
of zetel, maar ook van alles wat errond gebeurt. Je hebt dus
meteen een mooi totaalbeeld van hoe je woning er ‘in het echt’
zal uitzien.
Pieter Cloet van Devos Interieur: “We merken dat veel klanten zich
moeilijk een beeld kunnen vormen van hoe hun ruimte er zal uitzien. Dat is ook normaal. Voor ons als professionals is dat bij wijze
van spreken dagelijkse kost en we zijn erop getraind, maar voor de
leek is dat helemaal niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook wat blij
dat we hen deze 3D-beelden kunnen tonen.”

3D beeld

Handige tool
Los van het feit dat de beelden het leven van de klant – of toch alleszins de inrichting van zijn woning – vergemakkelijken is het ook voor Devos zelf een uiterst handige tool. Pieter Cloet: “Het biedt ons inzicht in hoe we de
keuzes van de klant concreet en op de juiste manier kunnen implementeren bij hem thuis. Daarnaast helpt het
ons om een inrichting te realiseren die volledig aansluit bij de wensen van de klant. Door de 3D-beelden kan hij
zich namelijk al vooraf een realistisch beeld vormen van hoe het er concreet zal uitzien. Dat betekent dat de kans
dat hij achteraf niet helemaal tevreden is een pak kleiner wordt. De kans op verrassingen, ook negatieve, is zo
goed als uitgesloten.”

De klant overtuigen
Nog een voordeel is dat Devos met de 3D-beelden heel makkelijk ideeën kan aanbrengen. Pieter Cloet: “Soms
hebben wij als professionals een bepaalde visie waar de klant zelf niet aan gedacht heeft of meer nog, waar hij
in eerste instantie niet in gelooft. Dikwijls kunnen we hem toch overtuigen via de beelden. Dankzij de driedimensionale beelden vind je nu dus meer originele of gedurfde inrichtingen … én meer blije klanten (lacht).”
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De wereld in 3D
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Lifestyle

Brabohoeve
Sinds april van dit jaar kunnen lekkerbekken opnieuw terecht in de
alombekende Brabohoeve in Schilde. Zowel op het bord als in het glas ligt
de klemtoon op het eenvoudige maar eerlijke Belgische product en een
seizoensgebonden keuken. De nieuwe uitbaters leggen de lat niet alleen
hoog op culinair vlak, ook qua inrichting willen ze het onderste uit de kan
halen. Logisch dus dat ze een beroep deden op de knowhow van Devos,
in samenwerking met Vlassak-Verhulst. We reserveerden een tafeltje en
hadden een gesprek met uitbater Gregory Van der Brempt.
Voor de partners achter het concept, Christophe Balthazar en Gregory Van
der Brempt, was de Brabohoeve een jongensdroom die in vervulling ging.
Gregory: “We zijn al lang vrienden. We hebben samen gestudeerd in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Daar hebben we afgesproken dat we elkaar
zouden bellen als de kans om iets samen te doen zich aanbood. Toen we vernamen dat Brabohoeve nieuwe uitbaters zocht hebben we dan ook niet lang
geaarzeld. Het was liefde op het eerste zicht.”

Gregory: “We willen vooral ook laagdrempelig blijven. Je kan in onze bar
ook altijd aanschuiven voor een goede pint. Het hoeft zeker niet allemaal
fancy te zijn.”
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Tijdloze stijl
De inrichting sluit naadloos aan op het concept. “Voor onze inrichting
hadden we een paar ideeën op vlak van stijl,” stelt Gregory Van der
Brempt. “Devos heeft daar perfect op ingespeeld. Ze snapten waar we
heen wilden en hebben op basis van onze input stoffen, kleuren enzovoort voorgesteld, telkens met mogelijke alternatieven. Zo was er altijd
iets in het aanbod dat ons helemaal beviel. We wilden een tijdloze stijl,
die aansluit op wat we op tafel brengen. De samenwerking verliep ook
heel aangenaam en professioneel. Ze werken met kennis van zaken en
heel vlot. Je merkt dat ze een passie voor inrichting hebben en dat het
een echt familiebedrijf is. Ook op de service valt niets aan te merken.”

“Een stijl die aansluit op
wat we op tafel brengen.“

De Brabohoeve, toen en nu

De Brabohoeve is een realisatie van Vlassak-Verhulst. Ontdek de
boeiende en prachtige wereld van Vlassak-Verhulst in hun onlangs
uitgebrachte boek. Dit boek dompelt je onder in de magie en unieke
atmosfeer van 11 geselecteerde projecten.
Het boek is te koop bij Devos Interieur of online via www.bookvv.com
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Accessoires:

last maar zeker not least!
Het zit hem in de details, hoor je weleens. Wat interieur betreft is dat alleszins de nagel op de
kop! De accessoires vormen de finishing touch van elk geslaagd interieur. Een juist geplaatste
kaars, het kleurrijke beddengoed dat je slaapkamer helemaal afmaakt, leuke wanddecoratie,
warme verlichting geven je ruimte persoonlijkheid en karakter. Bovendien geef je je kamers
in een handomdraai een upgrade door te spelen met je accessoires of ze bijvoorbeeld in een
ander kleurenpalet te steken. Op die manier vormen ze een makkelijke tool om je interieur
met een beperkt budget helemaal om te toveren. Bij Devos beseffen we dus maar al te goed
het belang van accessoires. Bij wijze van inspiratie hebben we alvast een kleine selectie voor je
gemaakt. Enjoy!
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XL Boom fotolijst

2

XL Boom tafeldecoratie 3 iittala Alvar Aalto vaas 4 XL Boom ijsbak van roestvrij staal
5 Louise Roe City sfeerlicht 6 iittala kastehelmi sfeerlichtjes

Accessoires
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HET TAPIJT
als ambacht

2

3

Een tapijt is - letterlijk - de basis van je interieur.
Maar welk tapijt kies je? De keuzemogelijkheden op vlak van materiaal, kleur, design en
vorm zijn onuitputtelijk. Het is dus de boodschap om je goed te laten informeren, zodat
je uiteindelijk het tapijt kan uitrollen dat echt
bij jouw smaak en interieur past. Wij praatten
met Gilles Vandenbussche van JoV, die ons als
specialist ter zake wegwijs maakt in de nieuwste trends in tapijtland.
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Baobab Aurum Lodge Fragrance 2 Louise Roe fles van kristal 3 Baobab Feather Masaai geurkaars 4 Louise Roe glas van kristal
5 XL Boom champagnekoeler 6 XL Boom theelichtjes 7 Louise Roe Diamond vaas 8 iittala kastehelmi sfeerlicht
9 XL Boom snijplank in marmer 10 Walnoot potten Vincent Vanduysen collectie (When Objects Work)

Dossier tapijten
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Gilles Vandenbussche: “Wij vervaardigen onze op maat gemaakte tapijten
nog altijd volledig met de hand. Bovendien vinden enkel edele, natuurlijke
materialen zoals natuurzijde, linnen, katoen, wol of mohair hun weg naar
onze producten. We mikken met onze collecties traditioneel op nieuwe
kleuren en de innovatieve combinatie van materialen. Dit jaar hebben we
het wel een beetje over een andere boeg gegooid. Met de nieuwe collectie
focussen we vooral op het element ‘hoogte’. We creëren een dessin door
met verschillende hoogtes te werken.“

“We creëren een dessin
door met verschillende
hoogtes te werken.”

Stempel

De dessins zorgen voor dynamiek in de tapijten,
maar het blijft allemaal heel subtiel. Gilles Vandenbussche: “Het laatste wat we willen is een kakofonie. Het moet strak blijven. Daarmee willen
we ons ook onderscheiden. Er zijn heel veel tapijten met tekeningen op de markt, maar wij willen
het op onze eigen, herkenbare manier doen. Als
je een JoV-tapijt ziet moet je onmiddellijk weten
dat het van ons komt. Het moet de JoV-stempel
dragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan,
zeker als je het globale tapijtaanbod op de markt
bekijkt, maar ik denk dat we er aardig in geslaagd zijn om er onze eigenheid in te steken.”

Combinaties

Ook met een uitgekiende combinatie van materialen onderscheidt JoV zich van de concurrentie.
Gilles Vandenbussche: “Dat is een gegeven dat
ons al altijd boeit. Je kan tot verrassende combinaties komen die echt een meerwaarde bieden
aan je tapijt. De contrastwerking tussen twee
stoffen kan voor een delicate spanning zorgen.
De combinatie van wol met zijde is bijvoorbeeld
een van mijn favorieten. Zijde is een lui garen,
wol is dan weer een veerkrachtige stof. Als je die
twee bijeenbrengt heb je een absolute topper!”
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Milaan

Milaan

In april jl. trokken we traditiegetrouw naar de befaamde
meubelen
designbeurs
Salone del Mobile in Milaan. Zoals elk jaar kwamen we nadien
met een pak enthousiasme
en inspiratie naar huis. De
tendenzen? Een klemtoon
op verlichting, een interieurelement dat voortdurend aan
belang wint, een minder rechte
vormgeving en de dominantie
van warme kleuren. Ook de
combinatie van verschillende
stoffen is helemaal in.

Het Salone del Mobile
is niet alleen de beurs met de mooiste naam, het is ook dé referentie op vlak van design en interieur.
Om je warm te maken hebben we hier alvast enkele ontdekkingen afgebeeld.
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Trends Milaan
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CMYK

Kleur 1 = 0 / 0 / 0 / 100
Kleur 2 = 0 / 95 / 100 / 0
Grijswaarden

De smaak te pakken na het lezen van ons magazine?
Kleur 1 = Black 100%
Waarom breng je niet eens een bezoekje
aan onze winkel in ‘s Gravenwezel?
Kleurstaan
2 = Black
Zo ontdek je helemaal ‘live’ waar wij voor
en65%
wat we je kunnen bieden.
Geef ons een belletje op het nr. 03 680 20 20 of stuur een mailtje naar
info@devos-interieur.be. We ontvangen je met open armen en staan altijd klaar
om je in te wijden in de wondere wereld van het interieurdesign.

Tip: in september zijn het weer onze jaarlijkse opendeurdagen. Dat is de ideale
gelegenheid om zonder verplichtingen en op een gezellige manier de winkel
en ons team te leren kennen, terwijl je geniet van een hapje en een drankje.
Een andere manier om op de hoogte te blijven van het laatste Devos-nieuws
is door je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Geef je naam en adres door in
de shop of stuur ons een mailtje met de vraag om voortaan de newsletter te
ontvangen. Ook als je dit magazine wil opgestuurd krijgen kan je dat via dit
adres vragen. Makkelijk zat en zo blijf je helemaal up-to-date van de laatste
interieurtrends!
Daarnaast kan je voor nieuws heet van de naald ook terecht op onze online
pagina’s:
www.devos-interieur.be
Devos Interieur
devos_interieur

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Devos Interieur, Kerkstraat 37, 2970 ‘s Gravenwezel
Productie: Eindeloos Communicatie - Productiecoördinator: Danielle Knops - Copywriting: Filip Leloup
Vormgever: Gert Muller - Fotografie: Jente Willems, Alexandre van Battel & Thomas De Bruyne
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Colofon
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Luxury living

The art of
everyday living.
Pantone

Kleur 1 = Black 100%
Kleur 2 = P 485 C
CMYK

TOTAALPROJECTEN BINNEN- EN BUITENLAND l RESIDENTIEEL l B2B
Kleur 1 = 0 / 0 / 0 / 100
Kleur 2 = 0 / 95 / 100 / 0
Grijswaarden

VITRA l CASSINA l MISSONI l FRITZ HANSEN l KNOLL l MINOTTI l FLEXFORM l B&B l MAXALTO l PAOLA LENTI

Kerkstraat 37 l BE-2970 ‘s Gravenwezel l T +32 3 680 20 20 l info@devos-interieur.be
www.devos-interieur.be
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 10u - 18u

