INHOUD

D E S I G N P O R T R A I T.

06

Finesse binnen en buiten
In deze luxueuze woning maakt een
sober kleurenpalet het mooie weer,
terwijl een aantal opvallende accenten
de kers op de taart vormen.

Binnenkijken bij Mathieu Van der Poel
Veldrijder Mathieu Van der Poel is niet alleen een
krak op de fiets, ook op vlak van interieur weet hij
van wanten. Hij en zijn partner lieten zich daarvoor
bijstaan door Devos Interieur.
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B&B Atoll, seat system designed by Antonio Citterio. www.bebitalia.com
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100 jaar Bauhaus
De legendarische Bauhaus-bouwstijl ontstond dit jaar 100 jaar geleden, met de
oprichting van het gelijknamige instituut.
Enkele toonaangevende merken vieren deze
verjaardag met een bijzondere collectie.

66
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

Jeanneret in de kijker
Pierre Jeanneret was een nauwe medewerker van Le Corbusier. Designmerk Cassina
brengt een remake uit van een aantal van
zijn iconische stukken. Geniet met ons mee!
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Decoratie
De decoratie is de laatste, maar zeker niet de
minst belangrijke stap bij de inrichting van uw
woning. Wist u dat u ook daarvoor bij Devos
Interieur terecht kunt? Enkele trends in de kijker.

Beste interieurliefhebber,
Welkom in het gloednieuwe nummer van Devos
Magazine. Naar goede gewoonte tonen we u een
staalkaart van wat wij te bieden hebben als interieurzaak die kwaliteit, klasse en een warme relatie
met zijn klanten vooropstelt, en dat ondertussen al
10 jaar lang!
In de loop der jaren zette Devos Interieur zich op
de kaart als high-end-interieurspecialist op vlak van
ontwerp, afwerking en leefwereld. Dat merkt u ongetwijfeld aan de verschillende projecten die we in
dit nummer in de kijker zetten. Elk project bezit zijn
eigenheid, omdat wij ons altijd in de eerste plaats
laten leiden door wat onze klanten verlangen van de
inrichting van hun woning. Zo proberen wij telkens
opnieuw tot een mooie symbiose te komen. Ook de
begeleiding van totaalprojecten, zowel in binnen- als
buitenland, maakt deel uit van ons aanbod. Daarvoor
werken we samen met een aantal vaste partners,
waarvan er in dit nummer ook een aantal aan bod
komen.
We hopen alvast dat u evenveel plezier zult beleven
met de inkijk in een aantal van onze concepten als wij
bij de realisatie ervan! Verder besteden we aandacht
aan de 100ste verjaardag van Bauhaus, een stroming
waar we absoluut fan van zijn, en werpen we een
blik op de hommage van designmerk Cassina aan
de beroemde Zwitserse ontwerper Pierre Jeanneret.
Veel lees- en kijkplezier,
Christel De Vos

www.devos-interieur.be
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Devos Interieur zou vanzelfsprekend nooit dezelfde kwaliteit en service kunnen
bieden zonder zijn topteam van door interieur gepassioneerde specialisten.
Een dankwoordje is hier dan ook op zijn plaats!

FINESSE

BINNEN EN BUITEN
In deze samenwerking met aannemer Sels en Steven Van Dooren, die
het vaste meubilair ontwierp, nam Devos Interieur zowel de inrichting
van het buitengedeelte als het interieur voor zijn rekening.
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OUTDOOR

“In de schitterende tuin namen we de kleur van het zwarte zwembad als basis,” zegt
Christel De Vos. “Omdat de klant een zekere soberheid wenste, en omdat we de tinten
van de materialen binnen in de woning wilden laten terugkeren in de tuin, besloten we
om niet te veel bijkomende kleuren toe te voegen. De centrale rol van het hout en het
beige past in dat plaatje. Dat sobere kleurenpalet biedt het geheel een zekere finesse.
Ook het exceptionele zwembad geeft een extra cachet, zeker in samenspraak met de
kleuren van het meubilair en de algemene inrichting van de tuin.”
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BINNENKIJKEN

Natuurlijke producten en kleuren voeren de boventoon bij dit concept, zowel binnen als buiten.
Het donkere hout van het meubilair, het donkere glas van de salontafel … versterken dat organische aspect. Ze zorgen voor de finishing touch bij de dominantie van lichte beigetinten. Enkele
raak gekozen messingelementen geven het geheel een bijkomende karaktervolle toets. Dit alles
draagt bij aan de rustige sfeer en de stijlvolle elegantie die de eigenaars aan hun interieur wilden
geven. Een aandachtspunt daarbij was dat diezelfde sfeer doorheen de volledige woning doorgetrokken werd, zowel binnen als buiten.
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In de keuken overheerst dezelfde ingetogen sfeer. De materiaalkeuze gebeurt steevast
in functie van de klant. Ook het messing is weer van de partij, in de structuur van de
eettafel, terwijl de bovenkant vervaardigd is van geborsteld massief eikenhout, dat zich
perfect leent voor een keuken of eetkamer. Het werkblad van de keuken is dan weer
van marmer. Het opvallende schilderij, uit Leonhard’s Gallery, versterkt het kleurthema.
Deze lijn wordt dus doorgetrokken doorheen de volledige woning. Een ander belangrijk
aspect in dit totaalconcept, de wisselwerking tussen binnen en buiten, wordt hier gerealiseerd door de grote raampartijen. Dankzij de ramen is de tuin alomtegenwoordig,
ook als u zich binnen bevindt.

BINNENKIJKEN
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Celebrate 80 years of iconic design, from pioneering
modernist vision to bold contemporary designs for home
and office. Always timeless. Always true.
www.knolleurope.com

2018 MR Collection, 1927
Bauhaus 100th Anniversar y Edition
Ludwig Mies van der Rohe
Photo: Gionata Xerra

BINNENKIJKEN BIJ MATHIEU

VAN DER POEL

Toen veldrijder Mathieu Van der Poel en zijn vriendin een nieuw stekje
vonden in de regio Antwerpen, klopten ze aan bij Devos Interieur voor
de inrichting. Een keuze die ze zich allerminst beklagen, want beiden
voelen zich al helemaal thuis in hun nieuwe woonst! Tussen twee
trainingen door stond Mathieu ons te woord.
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“Mijn rol bij de keuze van het interieur was vrij beperkt,
moet ik toegeven,” steekt de gepatenteerde modderduivel van wal. “Ik heb vooral vertrouwd op de goede
smaak van mijn vriendin én de knowhow van Steffie
Van der Henst en de rest van het Devos-team. Dat
leek me veiliger. (lacht) Laten we stellen dat ik een
soort vetorecht had: ik mocht het zeggen als ik iets
niet mooi vond. Maar ik ben heel tevreden over het
resultaat.” De ideeën voor het nieuwe interieur zijn een
mix tussen de input van de partner van Mathieu en
Devos Interieur.

Mathieu Van der Poel

Mathieu Van der Poel: “Mijn vriendin had een bepaalde stijl in gedachten en Devos heeft zich daarop
gebaseerd voor de uitwerking. Ze waren daarbij heel
eerlijk. Als ze vonden dat iets niet helemaal je dat was,
zeiden ze het ook en kwamen ze met een beter idee
op de proppen.”
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“DEVOS PAKTE HET HEEL PROFESSIONEEL,
MAAR OOK HEEL MENSELIJK AAN.
JE MERKT AAN ALLES DAT JE MET ECHTE
PRO’S TE MAKEN HEBT.”

Over de aanpak van Devos heeft Mathieu Van der
Poel alleen maar lof. “Devos pakte het heel professioneel, maar ook heel menselijk aan. Je merkt aan alles
dat je met echte pro’s te maken hebt, maar het familiale gevoel overheerste. De service is onberispelijk.
Het is ook een groot pluspunt dat ze een uitgebreide
showroom hebben, waar ze uitgewerkte interieurs tonen. Dat geeft een heel ander beeld dan als je het
apart ziet staan of ergens online op een website. Wat
ik ook top vond was de 3D-voorstelling van ons interieur, gemaakt door Amelie Cloet. Voor een leek als ik
is dat uiterst handig, want op een ‘gewone’ tekening
is het veel moeilijker om je de dingen te visualiseren.
Kortom, het is een heel aangename samenwerking
die zeker voor herhaling vatbaar is. Maar eerst gaan
we nog even van dit interieur genieten!”

B2B

GLASSROOM
Deze majestueuze ruimte op de tiende verdieping, met indrukwekkend zicht op de Antwerpse Schelde, vervult een aantal functies.
Ze doet dienst als werkplek, maar er hebben evengoed zakenlunches
plaats. De klant wou dan ook een combinatie van warmte en zakelijkheid in de inrichting. Daarvoor rekende hij op de knowhow van
Devos Interieur.

Christel De Vos: “Een prachtige setting als deze is natuurlijk
heel dankbaar om mee aan de slag te gaan. De opdracht
bestond erin om een gemoedelijke, maar toch professionele sfeer te creëren. We hebben deze mix van warmte
en zakelijkheid gerealiseerd door bijvoorbeeld gebruik te
maken van hout in de eettafels, de grote bureautafel of de
parkethouten vloer. De Vitra-stoelen hebben verschillende
grijsgroene tinten, om het geheel wat informeler te maken.
Op vlak van verlichting ligt de nadruk eveneens op gezelligheid. Ook de moduleerbaarheid - ze kan aangepast
worden aan de activiteit - is hier belangrijk.”
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AD Beatrice Rossetti - Photo Federico Cedrone

STIJLVOL

VAN A TOT Z!
De inrichting van deze bijzondere woning is een joint venture tussen
de binnenhuisarchitecten van Devos Interieur en interieurarchitect Wendy
Verstrepen. Het concept is van de hand van Wendy Verstrepen. De keuze van de materialen gebeurde in nauw overleg met Christel De Vos en
Pieter Cloet, die het losse meubilair voor hun rekening namen. Een perfecte harmonie tussen de inbreng van beide partners is het resultaat.
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Het evenwicht tussen lichte en donkere accenten creëert contrast. De overheersende smaakvolle soberheid en het lichte marmer van de keuken krijgen een
aparte dynamiek dankzij een aantal opvallende elementen, zoals de in het oog
springende verlichting in warme aardetinten van Bocci boven de eettafel. Ook
enkele details zorgen voor extra pit: de print in het tapijt onder de eettafel van
Kasthall, het marmer (uitgevoerd door Verbaendert), het gebruik van hout ...
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In de woonkamer neemt u plaats in een luxueuze
zitbank van Minotti. Deze bestaat uit een recht stuk
in combinatie met een eiland. Dit biedt als voordeel
dat u in dezelfde ruimte zowel recht kunt zitten als
liggen. Ook hier wordt de sobere lijn doorgetrokken,
aangevuld met een aantal donkere en (roest)kleurige
accenten die dat doorbreken. De notelaar creëert
extra warmte, terwijl twee velvet rode fauteuils van
Mood, een collectie van Flexform, en de kussens
en de poef van Evolution21 voor een aangename
kleurschakering zorgen. Het tapijt heeft een neutrale,
tijdloze kleur, maar het dessin dat er als het ware
in geschoren werd, zorgt voor een extra toets. De
schaal en theelichten, van Michael Verheyden, zijn
unieke stukken. Het zijn heuse kunstobjecten, net als
de foto, een werk van de overleden Marc Lagrange.
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De uitzonderlijke verlichting in brassuitvoering, boven de op maat gemaakte eettafel van
notelaar, is van Henge. Opvallende items zoals deze hanglamp zijn perfect geschikt om
een extra cachet te geven aan onze interieurs, waar altijd een zekere klassevolle soberheid
overheerst. Het grote voordeel van deze lamp is dat ze het licht over de hele tafel verspreidt.
Andere lusters schijnen vaak licht op één punt van de tafel.

Het vakmanschap van Verbaendert en het gebruik van een
exclusief marmer, white beauty, maken van de handenwasser
een echt pièce unique.

Zoals steevast het geval is bij de samenwerkingen van Devos Interieur
met externe interieurarchitecten, was ook de inrichting van deze woning
een geslaagde symbiose tussen de inbreng van beide partijen. Wendy
Verstrepen tekende verantwoordelijk voor het ontwerp en de detaillering van
het maatwerk, de materialenkeuze, de integratie van alle hedendaagse technieken, de werfopvolging, coördinatie en opvolging van elke gespecialiseerde
aannemer. Devos Interieur nam de algemene sfeer voor zijn rekening. Hierbij
kon Christel De Vos zoals steeds rekenen op Julie Velter, die zulke prachtige
projecten opvolgt en de verwerking ervan in goede banen leidt.
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Voor deze loungehoek in de hal kozen we voor een tapijt van JoV, een
collectie die doorheen het volledige
huis vaak aan bod komt, en charmante loungezeteltjes van Minotti.

Voor de jongste dochter kwam er een toffe meisjeskamer,
waar het gezellig vertoeven is met de vriendinnetjes. Het
make-up-meubeltje van Baxter valt ten zeerste in de smaak.
Baxter werkt uitsluitend met lederen en nabuck bekleding.
Ze behandelen het leder zodanig dat het geschikt is voor
dagelijks gebruik. Dit beproefde recept werkt zelfs voor een
make-up-tafel! Ook de bank van Flexform, de fauteuil van
Maxalto en de Classicon-salontafels passen hier als gegoten!

35

BINNENKIJKEN

Zowel in de sfeervolle bar als in de cosy televisiekamer, met aangepaste donkere cinemasfeer, voegt
de opvallende behangkeuze een leuke finishing touch toe aan de aparte, niet hedendaagse sfeer, die
onder andere bewerkstelligd wordt door het dessin in het tapijt, de kleurige poef en het gebruik van verschillende materialen. In de televisiekamer werd er gekozen voor een tafelblad van onyx, een exclusieve
natuursteen. Ook de verlichting en de decoratieve items zijn van Devos Interieur. Ze maken hier eens
te meer duidelijk hoe essentieel deze ‘laatste’ stap is om uw interieur naar een hoger niveau te tillen.
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Ook uit de buiteninrichting spreekt stijlvolle klasse. We hebben er bij dit ontwerp van architect
Thierry Larose samen over gewaakt dat binnen én buiten een harmonieus geheel vormen. De
materialenkeuze speelde hier een belangrijke rol. We werken met de prachtige outdoorcollectie
van Minotti, een tafel van Piet Boon … Op het terras kwamen loungestoelen van Dedon alsook een
Tuuci-parasol met ingebouwde verlichting en verwarming. Die komt handig van pas tijdens koelere
Belgische avonden. Door die gezellige inrichting lijkt het terras bijna een extra woonkamer. Details,
zoals de kleur van het hout van het onderstel van de stoelen op het terras die ook terugkeert in
de dakramen, accentueren de esthetische eenheid van het geheel.

IN HET VERLENGDE

YMRA

VAN DE KLEDING
Sinds april van dit jaar zijn de twee kledingwinkels van Werner De Groof
en Zakia Aftat in Schilde samengevoegd en in een nieuw pand ondergebracht. De inrichting gaven ze in handen van Devos Interieur, dat het
volledige winkelconcept uitdacht. Wij gingen langs bij zaakvoerder Zakia.

Zakia Aftat: “Ik heb in het verleden privé al samengewerkt met Devos Interieur. Dat was telkens een topervaring, dus voor mij was het bijna vanzelfsprekend dat
ik ook voor de nieuwe winkel een beroep zou doen
op hun knowhow. Christel De Vos en Amelie Cloet
hebben het totaalconcept van de shop uitgewerkt, van
kledingrekken tot verlichting. We merkten al snel dat
we hetzelfde voor ogen hadden: tijdloos, strak en sober. Dat sluit volgens mij mooi aan bij onze kleding
zelf. Ik ben echt waanzinnig trots op het resultaat. De
inrichting is me op het lijf geschreven. Bovendien komt
de kleding nu nog meer tot zijn recht.”
Innovatief design
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Er zijn een aantal elementen waar Zakia bijzonder blij
mee is. De gebogen wand aan de ingang is haar coup
de coeur. “Dat was oorspronkelijk een rechte muur,
maar het idee van Devos Interieur om er een buiging
in aan te brengen is wat mij betreft geniaal. Deze ingreep tilt het geheel naar een hoger niveau en geeft
een aparte dimensie aan het strakke van het concept.
Het creëert ook een warmere sfeer. De buiging loopt
trouwens over in de aansluitende kledingrekken, wat
een heel leuk effect geeft! Ook het zithoekje achterin,
met zicht op de tuin, is een knaller. Eyecatchers daar
zijn de twee roze, fluwelen bankjes die onmiddellijk in
het oog springen en de ruimte echt afmaken.”

Chapeau
Niet alleen over het resultaat, ook over de samenwerking met
Devos Interieur is Zakia enthousiast. “We hadden heel weinig tijd
om alles rond te krijgen. Er was een zeer strak tijdschema, maar
Christel De Vos en haar team hebben dat wonderwel tot een
goed einde gebracht. Ze gaan ook heel punctueel tewerk. Op zo
een korte tijd zoiets realiseren: chapeau!”

STIJLVOLLE

TOTAALRENOVATIE
Bij deze geslaagde renovatie van de volledige benedenverdieping werd
het ontwerp, de materiaalkeuze en de opvolging verzorgd door Christel De
Vos en Pieter Cloet. Onze partner Uytterhoeven nam het schrijnwerk voor
zijn rekening. Voor de tuin, die bij deze woning eveneens het verlengde
vormt van de binneninrichting, werd er beroep gedaan op Avantgarden.

KEUKENS
INTERIEUR

UYTTERHOEVEN

Bij Uytterhoeven maken we klassevolle keukens en interieurs op maat. We werken hiervoor
samen met de meest veeleisende architecten, interieurarchitecten en bouwfirma’s. Ook als
particulier kan u bij ons terecht. Door onze nauwkeurige opvolging van ontwerp tot en met
plaatsing, zijn we de ideale partner voor de realisatie van uw droominterieur.

Keukens Uytterhoeven

T: +32 15 24 61 77

Openingsuren

Liersesteenweg 240

info@uytterhoeven.be

Ma - Di - Woe - Do - Vrij: 9u - 12u en 13u - 18u30

2220 Heist-op-den-Berg

www.uytterhoeven.be

Za: 9u - 12u en 13u - 17u • Zon- en feestdagen gesloten!
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“DEVOS INTERIEUR STAAT VOOR EEN
BEPAALDE SFEER, MAAR ALLES GEBEURT
IN NAUW OVERLEG MET DE KLANT!“

De ruime raampartijen creëren een fijne link
tussen de aangename tuin en de binneninrichting. Bovendien zorgen ze voor een overvloed
aan licht, met een transparant, open gevoel tot
gevolg. De organische sofa heeft een unieke
gebogen vorm. Die zorgt ervoor dat de ruimte
maximaal benut wordt. De draaibare fauteuils
zijn een ontwerp van Minotti. De details zijn
hier essentieel, met een hoofdrol voor de kleur
brons. Die keert terug in de rand van de salontafel, de structuur van de poef, de lamp en zelfs
de pootjes van de sofa. Die laatste zijn niet meteen zichtbaar, maar matchen perfect. Over elk
detail werd dus nagedacht! De combinatie met
notelaar en een marmeren top van het merk
Henge doet de rest.
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TOUR DU MONDE

DEDON COLLECTION TIBBO
Design by Edward Barber & Jay Osgerby
www.dedon.de

JEANNERET
IN DE KIJKER

Jeanneret, de neef van Le Corbusier, speelde een belangrijke rol
in dit grootschalige project als onder andere meubelontwerper. Zijn
schitterende werk dient als inspiratiebron voor deze nieuwe collectie,
die bestaat uit een stoel, een fauteuil en een tafel. Net als de ‘originals’ maken de remakes gebruik van essentiële vormen en eenvoudige materialen. Stilistisch koppelen de tijdloze stukken de Europese
moderniteit uit die periode aan traditionele Indiase elementen.

Het Italiaanse designmerk Cassina brengt een eerbetoon aan de
beroemde Zwitserse architect en ontwerper Pierre Jeanneret.
Dat gebeurt in de vorm van drie stukken uit het fameuze Chandigarh-project van Le Corbusier, waar Jeanneret nauw bij betrokken
was. Chandigarh was een Indisch stadscomplex dat Le Corbusier in
1947 uitwerkte op vraag van premier Nehru, toen het pas onafhankelijke land een hoofdstad nodig had.

©DePasquale+Maffini

©DePasquale+Maffini
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100 JAAR

100 JAAR BAUHAUS

BAUHAUS
Eerbetoon aan de eeuweling
100 jaar geleden werd het Bauhausinstituut, een Duitse school voor beeldende
kunst, ambachten en architectuur opgericht. In 1932 werd ze al gesloten door het
nazibewind, maar de invloed blijft tot de dag van vandaag groot. Bauhaus werd
de naam van een heuse modernistische stijl, gekenmerkt door efficiënte, elegante
meubels en gebruiksvoorwerpen. De stukken zijn strak, sober en uitgesproken
functioneel. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag lanceren verschillende
topmerken een speciale collectie. Ook een aantal merken die Devos Interieur
verdeelt, zoals Limited Edition en Knoll, zetten de stijl voor het voetlicht.

Limited Edition: Belgisch eerbetoon

Knoll: Back to the roots

De Brusselse ontwerpster Caroline Notté en tapijtenproducent Limited Edition sloegen de handen in elkaar
voor een exclusieve collectie ter gelegenheid van de
eeuweling. Caroline Notté maakte eerder al faam met
haar verbazingwekkende creatieve universum, waarin kleuren een centrale rol spelen. Met vier exclusieve
tapijtontwerpen geeft ze een persoonlijke invulling
aan de iconische stijl en zijn typerende geometrische
vormen en lijnen. De intense, genuanceerde kleuren van
deze handgemaakte tapijten zijn het resultaat van het
gebruik van natuurlijke pigmenten.

Heel wat designers die aan de wieg stonden van Knoll, studeerden
aan het Bauhausinstituut. De Bauhausesthetiek speelde dus vanaf het
prille begin een belangrijke rol bij het merk. Tijdens de beurs van
Milaan van dit jaar zet Knoll de stroming in de bloemetjes met een bijzondere collectie. Er kwam een limited edition van een aantal iconische
modellen van ontwerpers als Florence Knoll of Marcel Breuer, zoals de
Barcelonastoel of de MR-reeks van Ludwig Mies van der Rohe. Deze
items zijn beperkt verkrijgbaar, maar wij tikten er een aantal op de kop
voor onze klanten!
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VOOR DE WONING
In deze schitterende woning zijn we erin geslaagd om het statige
karakter van het huis op een mooie wijze te koppelen aan een hedendaagse Devos-invalshoek. Voor ons is het altijd een boeiende uitdaging om tot een harmonieus geheel te komen tussen de stijl van een
woning - wat die ook is - en het interieur. Het komt er steeds op aan
om een mooie invulling te geven aan de woning met respect voor het
karakter, ongeacht of het een moderne woning, een art decowoning
of een woning in traditionele stijl betreft. Het gebruik van marmer en
hout sluit hier bijvoorbeeld mooi aan bij het gedistingeerde aspect en
vormt tegelijkertijd een leuke match met de modernere look van het
overige meubilair.

BUYTAERT
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In de riante serre plaatsten we meubels van Minotti en Flexform, en ook
de beroemde Eames Chair kreeg hier
een plekje. Deze mix & match tussen
verschillende merken is een trend
waar wij volop op inspelen. Voordien was men geneigd om binnen
één collectie te blijven, maar nu wordt
er volop gevarieerd tussen de merken, ook binnen één interieur. Het is
spannend om een mix te creëren
tussen de verschillende merken die
toch een mooi geheel vormt, bijvoorbeeld bij de eetstoelen. Oorspronkelijk
voorzagen we ook een loungehoek in
deze ruimte, die dienst kon doen als
ontvangstruimte voor bezoekers. Deze
hoek evolueerde echter spontaan tot
een kinderhoek, waar de kids spelen
en hun huiswerk maken. Omdat deze
ruimte zich in de onmiddellijke nabijheid van de keuken bevindt, krijgt u op
deze manier ook een maximale interactie tussen de gezinsleden.
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EEN HOEK MET
MOGELIJKHEDEN
Deze veelzijdige hoek kan fungeren als lounge of bar, maar is
ook uiterst geschikt voor zakelijke gesprekken. Terwijl de ene
partner aan het werk is, geniet de tweede van de buitengewoon
comfortabele bank van Edra. De Miyazakifauteuil leent zich dan
weer perfect voor een gesprek. Het is een pak aangenamer om
bij een zakelijke conversatie tegenover elkaar te zitten dan naast
elkaar. Door het gebruik van losse kussens en sangels achteraan
de fauteuil is het comfort gegarandeerd, zelfs met de houten
structuur van de stoel. Deze fauteuil werd met de hand vervaardigd in Japan. Hij maakt deel uit van een zeer exclusieve collectie
die u ook bij Devos Interieur vindt. Wij zijn een van de weinige
zaken in Belgie die dit merk mogen verdelen.
Het kleurenpalet combineert verschillende zandtinten, gouden
elementen, stoftexturen en een uiterst exclusief vintage leder. Zowel hedendaagse elementen als klassieke items krijgen hier hun
plekje. Het eiland van Edra en de bijzettafeltjes van Classicon zijn
bijvoorbeeld eerder hedendaags. Het tapijt is een nieuw ontwerp
van het Belgische merk Limited Edition. De bijzondere vorm creëert een vloeiende beweging naar de aanpalende ruimtes, de
eetkamer en televisiekamer. Dankzij de gebogen lijnen sluit deze
polyvalente ruimte gevoelsmatig mooi aan bij de rest van het
gelijkvloers.

58

BINNENKIJKEN

61

PROJECT GENT

TIJDLOOS
KLASSIEK
Voor het ontwerp van dit interieur kwam
de vraag van Luxhome. Dit gerenommeerde
bedrijf uit Gavere houdt er een gelijkaardige
esthetiek op na als Devos Interieur, dus wij
vormden de geknipte partner voor dit project. Voor het maatwerk zorgden ze zelf, het
meubilair is onze inbreng. Het voorstel dat
onze medewerker Anusch Verhoeven uitwerkte viel meteen in goede aarde; een
boeiende samenwerking was het resultaat.
Ook hier keren de tijdloze klassiekers terug. In
het salon kozen we voor de Paper Knife Sofa
van Miyazaki, de Platner Coffee Table van Knoll
met poef van Evolution21 en de Lifesteel-bank
van Flexform, Deze opstelling is zo ontworpen
dat er zowel naar de tv-wand als naar het
mooie buitenzicht kan gekeken worden. Het
tapijt is van JoV.
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Wat oorspronkelijk bedoeld was als
bureau, werd uiteindelijk een gezellige
loungehoek. De Guscio-tweezit leent
zich perfect om tv te kijken, maar ook
om met de laptop te werken aan de
loungetafel. Het maatwerk bestaat uit
gezandstraalde lariks met marmer (arabescato grigio). Het meubilair zelf is een
combinatie van stof, velours, leder en
een schapenvel in patroon als tapijt.
De open keuken met eethoek loopt over
in het zitgedeelte van de woonkamer en
ook de vloer van muzillac-marmer loopt
mooi door in het appartement. In de
keuken viel de keuze op donkere olm,
gekoppeld aan marmer (arabescato grigio). De handgemaakte Miyazakistoelen,
onvervalste kunstwerkjes, passen als
gegoten bij ‘hun’ Knoll-tafel in traceless
fenix laminaat. Dit is een zeer onderhoudsvriendelijk materiaal. De Knoll-tafel
is dus niet enkel in een marmeren
uitvoering verkrijgbaar.
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Het juiste stuk op de juiste plek, daar draait het om! Ook
daarvoor ben u bij Devos Interieur aan het goede adres!

Desgewenst verzorgen wij de volledige decoratie, in lijn
met de rest van het interieur. Indien we op dat moment niet
de juiste items in stock hebben, gaan we met veel plezier
op zoek naar nieuwe en unieke stuks op de jaarlijkse beurs
Maison & Objet. Als klant profiteert u hierdoor van een aantal niet te versmaden voordelen. Ten eerste hoeft u na de
inrichting niet zelf op zoek naar allerlei accessoires om het
geheel af te werken. Daarnaast bent u er op deze manier

1

zeker van dat het plaatje klopt en dat alles tot in de puntjes
aansluit op het concept.
8

2

7

1) Collection Particulière

2) Collection Particulière

3) Baobab

6) Michael Verheyden
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4) Louise Roe

7) Michael Verheyden

5) Utopia & Utility
8) Louise Roe
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De trends van het moment? Het mag tegenwoordig allemaal best een beetje stoerder
en robuuster. Stevig uit de kluiten gewassen schalen en vazen in hout, natuursteen of
keramiek zijn de nieuwe ‘it’-items in de decoratiewereld. Vanzelfsprekend volgt Devos
Interieur ook op vlak van decoratie de nieuwste trends op de voet. Zo bent u als klant
altijd zeker van deskundig advies!

PROJECT KNOKKE

EEN VAKANTIEWONING MET
EEN TIKKELTJE MEER
Een tweede verblijf vraagt altijd een enigszins andere benadering dan een ‘gewone’
woning. Het is de plek waar mensen in hun vrije tijd tot rust willen komen, wat
betekent dat eveneens in het interieur dat vakantiegevoel moet primeren. Dat geldt
ook voor deze prachtige vakantiewoning in Knokke. Voor de inrichting werkten
we samen met plaatselijke speler Chrisma, een bedrijf dat gespecialiseerd is in
kwalitatieve renovaties en interieurinrichtingen.
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Bij dit vakantiehuis legde de klant de nadruk op gezelligheid het hele jaar door,
want ook tijdens de winter zijn ze van plan
om veel gebruik te maken van hun plekje
aan zee. Tegelijkertijd mochten er best wat
aparte elementen in het geheel opgenomen
worden. Dat realiseerden we bijvoorbeeld
door het opvallende tapijt of de fraaie
boekenstaander met verlichting in de hoek.
Ook bij dit concept ligt de focus op lichtheid
en transparantie en vormt de woning een
eenheid. We volgen de trend waarbij natuurtinten gecombineerd worden met zwarte
en lichte schakeringen. Wat tapijten betreft
mogen de prints momenteel iets rijker, zoals
hier het geval is bij het tapijt in de woonkamer. Door zulke items sluipt er toch een
zeker bohémienelement in, wat het strakke op een leuke manier doorbreekt. Dat
geldt ook voor de franjes aan de kussens.
Verder koos de klant voor een smaakvolle
selectie aan meubelstukken, zoals de tafel
van Baxter. Ook de caramelkleurige Eames
loungechair in combinatie met notenhout is
een topper. De kleur van deze natuurlederen zetel is een tikkeltje anders dan de
bekende klassieke uitvoeringen en wordt na
verloop van tijd enkel mooier.

“EEN ZEKER BOHÉMIENELEMENT DOORBREEKT
HET STRAKKE OP EEN LEUKE MANIER.”
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MET EEN KNIPOOG NAAR

DE KLASSIEKERS

Steffie Van der Henst: “Wat deze opdracht extra boeiend maakte
voor mezelf en Sebastiaan Marien, die me assisteerde, is dat
de eigenaars nogal wat durf aan de dag legden, bijvoorbeeld
op vlak van de kleuren. Zo kozen ze voor een donkergroene
zitbank in combinatie met een goudkleurig tapijt. Donkergroen
is een absolute blijver en goud is een kleur die tegenwoordig in
heel veel interieurs geïntegreerd wordt. Dat gebeurt meestal in
de decoratie of verlichting, of uitzonderlijk - zoals hier - in het
tapijt. De combinatie van de twee doet het altijd goed. Ook de
structuur in de stof van de donkergroene bank zorgt voor extra
pigment, net als de kussens van Evolution21. Verder kwam er
in de woonkamer een zwart lederen – kidsproof – daybed van
B&B Italia, ook een topper.”
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Knoll als rode draad
“Je kunt de stijl omschrijven als ‘mix & match’. De
klassiekers kregen een hoofdrol, maar met een
leuke hedendaagse invulling. De eigenaars hadden
een duidelijke visie, die wij in samenspraak met hen
concreet vormgegeven hebben. De kleuren en stijl
stonden vast. Door het gebruik van een moodboard
kregen we een nog duidelijker beeld van de richting
die we uit zouden gaan. Zo een moodboard, waar we
vaak gebruik van maken, vormt een extra controle,
om te zien of alle impulsen een mooi geheel vormen”
vervolgt Steffie Van der Henst. “Vandaar ook de keuze
voor merken als Knoll, Minotti, Kasthall, Miyazaki … Die
keuze was heel bewust. De eigenaar is al van kinds af
aan bekend met Knoll. Het roept een zekere nostalgie
bij hem op. Daarom kozen we voor heel wat items
van dit beroemde, tijdloze merk. Vooral wat de benedenverdieping betreft, mag je gerust stellen dat Knoll
de rode draad vormt. Je vindt er stoelen, tafeltjes,
een dressoir, eettafel, salontafel … van het merk. Dat
is ook het leuke aan Knoll: de collectie is zo breed,
dat je ook binnen het gamma een brede waaier aan
mogelijkheden hebt.”

“DE KLASSIEKERS KREGEN
EEN HOOFDROL, MAAR MET EEN
LEUKE HEDENDAAGSE INVULLING.”
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ART DECO
MET EEN

TWIST
Bij deze imposante woning in art decostijl kwam het erop aan
een harmonieuze eenheid te creëren tussen de sfeer van het
gebouw zelf en de Devos-stempel. Missie geslaagd!

Evolution21
The Art of Creation

www.kb-evolution21.com

BINNENKIJKEN

Art deco is een stijl waarvoor we bij Devos Interieur best een boontje hebben.
De inrichting van dit schitterende art decohuis was dan ook een kolfje naar onze
hand. In dit geval was het haast vanzelfsprekend dat we ons door dit schitterende kader zouden laten inspireren en erop verder bouwen in de kenmerkende
Devos-stijl. De nieuwe look sluit dan ook mooi aan op de vibe van de woning
zelf. Het ruimtelijke gevoel waar wij altijd naar streven is hier duidelijk aanwezig.
De verschillende ruimtes van de woning zijn met elkaar verbonden, wat een
ontegensprekelijke dynamiek creëert.
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Wilt u meer info over onze producten en service?
Devos Interieur neemt met evenveel passie
als overtuiging elk type woning onder handen, zowel in binnen- als buitenland, van
moderne woning tot penthouse en van art
deco tot vakantiehuis. Door de jaren heen
ontwikkelden we ontegensprekelijk een zekere Devos-signature. Los daarvan is het
echter ook - en vooral - belangrijk om te
luisteren naar de wensen van de klant. Wij
maken een interieur op maat, waarbij de bewoners altijd het gevoel moeten behouden
dat het hun woning is, en waarbij rekening
gehouden wordt met hun voorkeuren en
smaak. We werken in de eerste plaats aan
een ‘thuis’, waarbij de vragen en de verwachtingen van het gezin in kwestie centraal
staan. Het eindresultaat moet beantwoorden
aan wat de klant voor ogen had. Dat is bij
ons essentieel.
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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 4, 5 en 6 oktober is het weer zover.
Alvast van harte welkom!
www.devos-interieur.be
Devos Interieur
devos_interieur

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Devos Interieur, Kerkstraat 37, 2970 ‘s Gravenwezel
Productie: Eindeloos Communicatie - Productiecoördinator: Danielle Knops
Vormgever: Gert Muller - Copywriting: Filip Leloup - Fotografie: Thibault De Schepper - Cafeïne - Jente Willems

CONTEMPORARY ART GALLERY

Opening hours gallery
Tuesday – saturday from 11h until 18h
Sunday from 13h until 18
LEOPOLDSTRAAT 45
2000 ANTWERP – BELGIUM
+32 (0)3 226 28 80

www.leonhardsgallery.com
info@leonhardsgallery.com

