INHOUD

Project Brasschaat
Een prachtig voorbeeld van hoe
indoor en outdoor in symbiose
met elkaar treden.

12

Edith of Oxford
Ook voor de inrichting van retail staan
we sterk. Een bezoekje aan kledingwinkel
Edith of Oxford.

Project Knokke
Het zon-, zee- en strandgevoel,
vertaald naar een woonvriendelijke binneninrichting.

24
Nieuw in ons gamma
Onze zoektocht naar interessante merken
houdt nooit op. Case in point: de toevoeging van twee nieuwe topcollecties.

De Grand Repos zorgt voor een ongekend comfort, zeker wanneer hij gecombineerd wordt met de
voetenbank. Het gesynchroniseerde mechanisme dat onder de stoffering verborgen is, kan in elke stand
geblokkeerd worden.

Grand Repos & Ottoman Developed by Vitra in Switzerland
Design: Antonio Citterio

www.vitra.com/grandrepos
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Project Schoten
Trendy maar tijdloos, het kan.
We realiseerden het in dit
interieur in Schoten.

Decoratie; het zit in de details
Smaakvolle decoratie vormt de kers op
de taart van elk geslaagd interieur. Ook
daarvoor staan we tot uw dienst.

40
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Penthouse Nice
Een nieuw buitenlands project, met een
zuiderse, relaxte sfeer en een vleugje
couleur locale.

Christel De Vos - Zaakvoerder
Julie Velter

Anusch Verhoeven

Beste lezer,

Devos Interieur is een zaak in beweging. Steeds meer
klanten, ook in het buitenland, doen een beroep op
onze knowhow voor hun binnen- en buiteninrichting.
Dankzij ons dynamische team zijn wij in staat om die
van a tot z te realiseren, van concept tot uitwerking.

Naast die interne troeven halen we ook ons voordeel
uit een aantal sterke partners. We denken daarbij
aan de schrijnwerkers of interieurarchitecten die onze
projecten mee in goede banen leiden. Of aan onze
nieuwe professionele partner voor raamdecoratie, die
onlangs het team van Devos Interieur vervoegde.

In dit nieuwe nummer van ons magazine stellen
we een aantal projecten aan u voor waarop we met
veel plezier terugkijken, van Brasschaat tot Nice, van
residentiële woning tot winkelruimte. We wensen
u alvast veel lees- en vooral kijkplezier, en hopen
dat we u binnenkort mogen verwelkomen in onze
showroom in Schilde.

Steffie Van der Henst

Pieter Cloet

Sebastiaan Marien

Kaarin van Oers

www.devos-interieur.be
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BINNENKIJKEN

PROJECT

BRASSCHAAT

”Een maximale wederzijdse beleving,
zowel binnen als buiten, staat centraal.”

B

ij de inrichting van deze privéwoning in Brasschaat lieten we ons in de
eerste plaats leiden door de genereuze open leefruimte. Dat ruimtegevoel wilden we in de spotlight plaatsen. Daarnaast legden we de klemtoon
op de wisselwerking tussen binnen- en buitenruimte.
Christel De Vos: “De stijl is modern landelijk. Dat is eigenlijk een logisch
gevolg van de woning zelf, die dat gevoel reeds uitademt, alsook het aanwezige meubilair. We hebben daarop verdergebouwd.”

7

KLASSEVOLLE ELEGANTIE
In het algemeen merken we dat onze klanten heel veel
belang hechten aan sfeer en gezelligheid. Christel De Vos:
“Dat is geen synoniem voor overdaad. De klemtoon ligt op
een sobere, klassevolle maar warme elegantie. Het gevoel
primeert. Dit project in Brasschaat is daar een mooi voorbeeld van. We werken hier bijvoorbeeld - zoals vaak met Minotti en tevens met het Belgische Evolution 21
voor de aankleding. Dat is een echte topcollectie die
uitermate geschikt is om een interieur op een creatieve en
klassevolle manier te personaliseren, bijvoorbeeld met de
juiste stoffering.”

“Sfeer en gezelligheid zijn belangrijke
aandachtspunten bij onze ontwerpen.”
8
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OUTDOOR

WEDERZIJDSE BELEVING

“De klemtoon ligt op een sobere,
klassevolle maar warme elegantie.”

10

De aanwezigheid van de prachtige
tuin was een grote troef. “Zo een
buitenruimte schept extra mogelijkheden, zeker omdat je vanuit de
woning een mooi zicht hebt op die
tuin,” aldus Christel De Vos. “We
hebben ernaar gestreefd om een
mooie eenheid te creëren tussen
binnen en buiten. De twee moesten
naadloos in elkaar overlopen. Het
is niet de bedoeling dat je enkel
gefocust bent op de televisie of de
open haard als je binnen zit, maar
dat je ook een graantje meepikt van
de buitenbeleving, van al het mooie
dat je in openlucht gecreëerd hebt.
Dat sluit aan bij een hedendaagse trend. Tegenwoordig wordt er
steeds meer buiten ‘geleefd’. De
mensen willen een echte leefsfeer
creëren in hun tuin. Denk maar aan
het toenemende succes van zwembaden, vijvertjes, poolhouses …
Het is leuk als je daar maximaal
van kunt genieten, ook als je in je
woonkamer zit. Het is niet de bedoeling dat binnen en buiten losstaande elementen vormen. Er moet
een wederzijdse beleving zijn.”

Project Brasschaat
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EDITH OF OXFORD

NAADLOZE
UITBREIDING
Naast het residentiële gebeuren kunt u bij Devos ook terecht voor
de inrichting van uw bedrijf, restaurant, kantoorruimte … Een mooi
voorbeeld daarvan is de vernieuwde kledingwinkel van Edith of
Oxford, aan de Statielei in Mortsel.

DE OPDRACHT: HET NIEUWE STUK NAADLOOS
LATEN OVERVLOEIEN IN HET OUDE DEEL.

We verzorgden er de volledige inrichting van het nieuwe winkelgedeelte. Dat ‘volledig’
mag je best letterlijk nemen. Van kledingrekken tot toog en schrijnwerk: alles werd door
ons ontworpen. Ook de materiaalkeuze hebben we - vanzelfsprekend met inspraak
van de klant - in goede banen geleid. Zaakvoerster Anne Blindenberg blikt terug op
een geslaagde onderneming. “Dit is niet de eerste keer dat ik samenwerk met Devos
Interieur,” zegt ze. “Elf jaar geleden heb ik al eens een verbouwing gedaan met hen
en dat was me heel goed bevallen. Alles was heel vlot verlopen. Ook mijn privéwoning
heb ik trouwens door hen laten inrichten. Ik ben dus een beetje een vaste klant, mag
je wel zeggen. (lacht) Ik heb dan ook geen moment getwijfeld om hen in te schakelen
voor de recente verbouwing aan mijn winkel. Het betreft eigenlijk een uitbreiding. Ik heb
een nieuw stuk toegevoegd aan het bestaande gedeelte en ik wou dat dat echt een
verlengde werd van de bestaande winkel. Je mocht dus niet kunnen zien dat het er
bijgekomen was. Het was ook de bedoeling dat het interieur van de bestaande winkel
bewaard bleef.
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Ik wilde niet alles vernieuwen. Er zijn
wel een aantal aanpassingen gebeurd
om de vloeiende overgang naar het
nieuwe stuk te realiseren, maar dat is
ook logisch. Ik ben alleszins heel tevreden met het resultaat. En niet alleen
met het resultaat: ook de samenwerking was top. De creatieve input, de
communicatie, het naleven van de termijnen en de budgetten … Een echte
aanrader wat mij betreft!”

D E S I G N PO R T R A I T.

Richard, seat system designed by Antonio Citterio. www.bebitalia.com
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Edith of Oxford

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

PROJECT

KNOKKE

BINNENKIJKEN

“DE DETAILS ACCENTUEREN DE
PRACHTIGE UITSTRALING VAN
HET GEBOUW.”

RUST EN RUIMTE

B

ij dit residentiële project aan de kust kregen we de
opdracht om de volledige inrichting te realiseren,
van materiaalkeuze tot uitgewerkt ontwerp. Een boeiende uitdaging, die onze medewerker Pieter Cloet met
veel plezier - en kennis van zaken - op zich nam. Een
gesprek met de ontwerper.

17

Pieter Cloet: “Bij dit project besteedden we bijzondere aandacht aan de detaillering. Die vormt de kers op de taart en
accentueert de prachtige uitstraling van het gebouw. We
trokken echt de kaart van de personalisering, weliswaar
zonder te overdrijven. De eenvoud mocht niet verloren gaan,
maar er mocht wel een duidelijke persoonlijke toets zijn.”

18
Project Knokke
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SLIMME DETAILS
“Enkele rake kleuraccenten, onder andere
door de kussens, zorgen daarvoor, terwijl
ook de gouden stoel van Knoll een extra
cachet geeft aan het geheel. Hetzelfde geldt
voor het subtiel ingewerkte bureaulampje
in de kast. Dergelijke details maken een
interieur op een smaakvolle manier af. Het
juiste stuk op de juiste plaats, dat is de
essentie. Onze voorliefde gaat uit naar
slimme details, die op het eerste zicht
onopvallend zijn, maar die een echte meerwaarde creëren.”

VAKANTIESFEER
“Goud, brons en metaaltinten kregen de bovenhand in het kleurenpalet. Voor de rest ligt
de klemtoon op een uitgesproken frisse uitstraling. Het betreft een vakantiewoning met
zeezicht en we wilden die vakantiesfeer en
die zee absoluut naar binnen brengen. We
mikten op een gevoel van rust en openheid,
met eenvoudige maar mooie materialen en
een klemtoon op comfort. Looks en comfort
moeten hand in hand gaan. Je hebt niets
aan een huis dat er schitterend uitziet maar
waarin je niet kunt leven.”

“LOOKS EN COMFORT
MOETEN HAND IN
HAND GAAN.”

20
Project Knokke
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BINNENKIJKEN

PENTHOUSE
NICE

Christel De Vos: “Het betreft een prachtig
pand, gebouwd tegen een rots en aan de
zee gelegen. We besteedden bijzondere
aandacht aan de duurzaamheid. Aan zee
krijgen buitenmeubels het sowieso harder
te verduren en bovendien krijg je hier te
maken met de mistralwind. Verder wilden
we absoluut het ‘zeegevoel’ integreren.
Stilistisch spelen we bij dergelijke buitenlandse opdrachten ook altijd een beetje met
de locatie. We proberen steevast een stukje
van de omgeving of couleur locale binnen
te brengen. Dat is ook hier het geval. Het
gebruik van de juiste kleuren, een doordachte onderhoudsvriendelijke materialenkeuze … zorgen daarvoor.”

HET VERLENGDE VAN DE ZEE
Devos Interieur gaat steeds meer de internationale toer op, met projecten tot ver
buiten de landsgrenzen. Doorgaans betreft het buitenlandse verblijven van landgenoten. In vele gevallen is er sprake van een heuse vertrouwensband en doen
ze meermaals een beroep op onze diensten. Zo is dit project in Nice reeds de
vierde opdracht voor dezelfde – tevreden – klant. Een kleine rondleiding.

25

STRANDSFEER

“WE PROBEREN STEEVAST
EEN STUKJE COULEUR LOCALE
BINNEN TE BRENGEN.”

26

Ook hier is zowel de binnen- als buiteninrichting het werk van Devos Interieur. Christel De
Vos: “Buiten staat alles in het teken van de zee.
Net als binnen kozen we ook hier voor lichte
kleuren, met een aantal fellere accessoires als
afwerking. We hebben veel items gebruikt uit
de Outdoor Collectie van Borek, Fast en Knoll.
Binnen mikten we op een leuke combinatie van
materialen: hout, glossy, marmer, leder en stof.
De houten Japanse stoeltjes van Miyazaki, een
exclusief ambachtelijk merk, zorgen bijvoorbeeld voor een leuke twist.
Penthouse Nice
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VLOEIENDE INTEGRATIE
“Verder hebben we ons laten leiden door een aantal items die
al in het bezit waren van de eigenaars, zoals het opvallende
kunstwerk aan de muur. Dat kleurenpalet laten we terugkeren
bij de inrichting en vooral decoratie van de rest van de ruimte.
Er is altijd een wisselwerking tussen de kleuren en materialen
die wij voorstellen en wat de klant zelf al in huis heeft. Die
vloeiende integratie is voor ons heel belangrijk. De klant wou
hier vooral kunnen genieten van de rust en een aangename
sfeer en koos voor klassevolle eenvoud. Ze weten ondertussen dat ze daarvoor bij ons aan het juiste adres zijn!”
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GRENSOVERSCHRIJDENDE SERVICE
Dit project in Nice is er eentje uit een steeds
groeiende lijst van buitenlandse realisaties van
Devos Interieur. Christel De Vos: “Met de hedendaagse mogelijkheden op vlak van transport en
(communicatie)technologie is het geen enkel
probleem voor ons om ook in het buitenland
hoogstaande projecten te realiseren. We hebben
bovendien zodanig veel ervaring opgebouwd,
met diverse projecten in Dubai, Marbella, Mallorca, New York … dat we perfect weten hoe we dat
in goede banen kunnen leiden.”

30
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Penthouse Nice

“WE KOZEN VOOR LICHTE KLEUREN, MET EEN
AANTAL FELLERE TOETSEN.”

Penthouse Nice
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NIEUW IN
ONS GAMMA
Bij Devos Interieur rusten we niet op onze lauweren. Dat geldt niet alleen
voor onze vakkennis of service, maar ook voor ons gamma. We kijken
voortdurend uit naar interessante nieuwe collecties om ons aanbod te
verrijken. Giorgetti en Baxter zijn twee voorbeelden van merken die we
onlangs toevoegden. Een kennismaking.

32

33
xxxxxxxx

33

ELEGANTIE TROEF

GIORGETTI

In 1898 richtte de Italiaanse familie Giorgetti een timmerzaak op in het Italiaanse Meda. 120 jaar
later hoort het gelijknamige merk bij de top van Italiaanse meubelontwerpers en groeide het uit
tot een wereldwijde designreferentie. Kortom: het uitgelezen merk om deel uit te maken van het
gamma van Devos Interieur.

Giorgetti heeft zijn wereldwijde faam te danken aan
de originele creativiteit en hoge standaard waarvan
de typische Giorgetti-ontwerpen - zowel meubels als
lifestyle-items - telkens opnieuw getuigen. De klemtoon bij hun hedendaagse, functionele stukken ligt
op sobere en persoonlijke klasse, op maat van de
levensgenieter.
Om dat te realiseren werkt Giorgetti samen met
‘s werelds meest vooraanstaande architecten en
ontwerpers. Bijzonder aan het merk is dat zij dikwijls
een beroep doen op productontwerpers of architecten die nog nooit meubilair ontworpen hebben, zoals
Massimo Scolari, Léon Krier, Chi Wing Lo, Antonello
Mosca of Laura Silvestrini. Dat leidt tot een unieke
invalshoek en al even unieke producten.
Die bijzondere producten worden volledig ambachtelijk vervaardigd in Italië, van ontwerp tot eindproduct.
Kwalitatief maatwerk staat hier hoog in het vaandel.
Door de recente toevoeging van nieuwe, frisse materialen bereikt Giorgetti een breder publiek.

“DE BIJZONDERE PRODUCTEN
VAN GIORGETTI WORDEN
VOLLEDIG AMBACHTELIJK
VERVAARDIGD IN ITALIË.”
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TRADITIE EN VERNIEUWING

BAXTER

Net zoals bij Giorgetti het geval is, worden ook bij Baxter alle producten volledig in thuisland
Italië vervaardigd, in de eigen fabriek van het merk. Dankzij het unieke leder, het ambachtelijke
vakmanschap en de esthetische kwaliteiten van de collecties is ook Baxter een internationale
hoogvlieger, die meer dan zijn plekje verdient bij Devos Interieur.

“CENTRAAL BIJ
BAXTER STAAT HET OOG
VOOR DETAIL.”

Baxter is al jaren toonaangevend op het gebied van handgemaakte, luxe
lederen meubels, maar ook andere items, zoals tafels en verlichting. De items van
het exclusieve merk zijn tijdloos. Ook de vintage modellen zijn zeer gegeerd. Baxter
onderscheidt zich met zijn eerder alternatieve meubels met een hedendaagse twist
duidelijk van de concurrentie. Centraal bij Baxter staat het oog voor detail, in de kleurencombinaties, zeldzame marmers, de combinatie van minder voor de hand liggende
materialen, speciale vormen ... Het zijn deze details die de stoere uitstraling van de
producten een elegante twist geven.
Een indrukwekkende lijst van ontwerpers zoals Paola Navone, Piero Lissoni, Aurel
& Draga en Roberto Lazzeroni tekenen verantwoordelijk voor een lange reeks van
absolute topontwerpen. Maar ook de ontwerpers die vast aan het huis verbonden zijn
scheren hoge toppen.
Geen topkwaliteit zonder topmaterialen, natuurlijk. Alles begint bij de selectie van het
allerbeste rundsleder. Daarvoor trekken ze de hele wereld rond, van Scandinavië tot
Zuid-Amerika. Dat met veel zorg geselecteerde leder wordt vervolgens op ambachtelijke wijze klaargemaakt om in de meubels verwerkt te worden, met het oog op zowel
comfort als duurzaamheid. Op dit leder mag echt geleefd worden. Het is perfect voor
liefhebbers van vintage. Dat proces resulteert in een waaier van meer dan 100 types
en kleuren leder, van koude naar warme kleuren, van hard naar zacht.
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BINNENKIJKEN

PROJECT
SCHOTEN

“DE OOG VOOR TRENDS MAG
DE TIJDLOOSHEID NIET IN DE
WEG STAAN.”

In Schoten realiseerden we een uitgesproken eigentijds, los interieur, op maat van de modebewuste bewoners.
Er is veel ruimte voor de trends van het moment: kleur, prints, goudkleuren … Dat staat echter nooit de tijdloosheid in de weg. Steffie Van der Henst: “Wij hebben ons gebaseerd op de sfeer die de bestaande ruimte
uitademde. De nadruk ligt op ruwere stoffen met structuur en reliëf, toch wel een van de belangrijkste trends
van het moment. Verder ging onze voorkeur – en die van de klant – uit naar klassiekers, zoals de Platner van
Knoll en de Eames van Vitra, in combinatie met de tijdloze stijl van Minotti.”

39

DECORATIE

HET ZIT IN DE DETAILS

“DE JUISTE DECORATIE VORMT DE FINISHING
TOUCH VAN ELK ONTWERP.”

De details maken het interieur en zorgen voor de perfecte
finishing touch van elk ontwerp. De juiste spiegel, een strategisch geplaatst geurkaarsje, stijlvolle glazen … De aankleding
zet de puntjes op de i. Bij Devos bent u alleszins aan het
juiste adres als u op zoek bent naar de geschikte accessoires
voor uw project. Bovendien is zo een accessoire het perfecte
cadeautje voor elke housewarming!
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Decoratie
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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’. In maart en
oktober organiseren we onze traditionele opendeurdagen, waar we telkens de
nieuwe seizoenscollecties voorstellen. Op 13 en 14 oktober is het weer zover.
Alvast van harte welkom!
www.devos-interieur.be
Devos Interieur
devos_interieur

GROUNDPIECE
SECTIONAL SOFA
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Devos Interieur, Kerkstraat 37, 2970 ‘s Gravenwezel
Productie: Eindeloos Communicatie - Productiecoördinator: Danielle Knops
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LUXURY LIVING

THE ART OF
EVERYDAY LIVING
TOTAALPROJECTEN BINNEN- EN BUITENLAND - RESIDENTIEEL - B2B

BAXTER l B&B ITALIA l CASSINA l EDRA l FLEXFORM l FRITZ HANSEN l GIORGETTI l JOV
KNOLL l MAXALTO l MINOTTI l MISSONI l MOLTENI l POLIFORM l PORRO l VITRA

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


