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UPDATE NEWS

W O R S T J E S ?
Petite Friture verrast wel 
vaker met opmerkelijke 
verlichting. Hier uit de 

originele reeks ‘So Sage’ de 
creatie ‘So Sage Grappe 3’. 

Design Sam Baron.  
petitefriture.com

GESPOT
Nieuwigheden, leuke objecten en initiatieven, 
tentoonstellingen, … ELLE Decoration laat zien  
wat er op dit moment speelt buiten de deur.
Tekst Marleen Duerinckx

DUBBEL VAKMANSCHAP
De voorstelling van het nieuwe Belgische 
designmerk ‘Thothem, live natural’ gebeurde 
tijdens de beurs BAD in Gent. Meubelstukken in 
robuuste eik met een hedendaagse vormgeving én 
op een ecologisch verantwoorde manier 
geproduceerd. De collectie is het resultaat van de 
samenwerking tussen een producent van eik met  
80 jaar ervaring en interieurarchitect en docent 
vormgever aan de Luca School of Arts Peter 
Vanoothegem. thothem.com

WEINIG RUIMTE? 
Opteer dan voor deze ‘wall desk’ van Made.com. Voortaan kun je 
trouwens een aantal meubels en objecten van deze online-speler 
bewonderen in het logeeradres Antwerp Loft. Zie p. 52 in dit magazine. 
Online bestellen kan op made.com.



Auteur & Éditeur.

Muurbekleding Perles.
Bied een muur van parels aan.

W A L L P A P E R ,  F A B R I C ,  W A L L C O V E R I N G ,  F U R N I T U R E ,  L ’ A C C E S S O I R E  / /  W W W . E L I T I S . F R

België
1160 Bruxelles Déco Ligot +32 2 672 14 36
1180 Bruxelles L’Appart - Intérior Design +32 2 201 10 07
1380 Lasne Rouge de chine +32 2 653 80 48
1410 Waterloo Compagnie des cotonnades +32 2 353 18 59
1410 Waterloo I. Gilles Créations d’Intérieurs +32 2 353 13 16
2000 Antwerpen Emente - Taymans +32 3 233 18 91
3800 Sint-Truiden Soleiade home interiors +32 1 169 47 11

4000 Liège Houben +32 4 370 29 05
4000 Liège Le jardin de Nanie +32 4 232 14 41
4100 Seraing Houben +32 4 385 07 07
4317 Viemme Fabien Lucas +32 479 511 294
4557 Tinlot Rulot home decoration +32 8 551 17 62
4651 Herve Déco et nuances +32 87 555 844
4800 Verviers Fayen +32 8 733 03 45
4960 Malmedy Houben +32 8 064 00 80

5100 Namur / Jambes Maison Antoine +32 8 130 30 03
6280 Gerpinnes Tellier Moncousin +32 7 121 75 67
6700 Arlon Décourrière +32 6 321 85 43
7500 Tournai Rive Gauche +32 6 922 07 47
7971 Thumaide Altruy décoration +32 6 977 08 78
8000 Brugge Sijs +32 50 31 95 60
8630 Veurne Cornille decoratie +32 5 831 12 95
9000 Gent Banyan - Burigat decoratie +32 9 233 95 75

9300 Aalst Brussels Huis +32 5 321 51 44
9620 Zottegem Vandekerckhove-de Smaele Interieur +32 9 360 34 79

Luxemburg
1930 Luxembourg Lucien Schweitzer +352 2361621
4141 Esch-sur-Alzette Reckinger Peinture & Décors +352 54 78 81 1
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UPDATE NEWS

D e  k u n s t  v a n 
h e t  d i n e r e n

We ontmoetten de sympathieke 
kunstenares Delphine Boël bij het Belgische 

Serax waar ze haar tafelcollectie The Art of Dining 
aan de pers voorstelt. Twee van haar thema’s - 

lievelingswoorden eigenlijk - ‘love’ en ‘blabla’ sieren de 
serviesstukken. De porseleinen borden, kopjes en 

schalen met afgeronde onregelmatige curves, zoals 
handgemaakt papier waar ze graag op werkt, brengen 

haar visie subtiel. “Dankzij deze samenwerking kan 
iedereen van mijn kunst genieten. Ik kan mijn 

boodschap die ik normaal op doek of via 
sculpturen overbreng, transformeren naar 

alledaagse voorwerpen die toegankelijk 
zijn voor een breed publiek.”  

serax.be

NOBEL DOEL
Baobab Collection pakt uit met een nieuwe 
gelimiteerde reeks geurkaarsen Mikea. Serge Anton 
fotografeerde voor het Belgische kaarsenlabel de 
leden van de Mikea-stam in Madagaskar. Een deel van 
de opbrengsten hiervan gaat naar het dorpsschooltje.  
baobabcollection.com

E X P O
Nog tot 15 mei 2017 loopt in het Museum van Elsene de tentoonstelling 
‘Jean Boghossian’. Wellicht leg je de link met de Villa Empain en de 
Boghiossian Foundation, en terecht, maar Jean Boghossian is zelf schilder 
en artiest wiens werken je momenteel in Elsene kunt bewonderen. 
Museum van Elsene, Jean Van Volsemstraat 71 B, 1050 Brussel,  
02 515 64 21, museumvanelsene.be



brabantia.com/love-nature

LOVE  
NATURE. 
Droog je was puur natuur

   Koop een droogmolen  
en wij planten een boom

Op naar één miljoen
Al 700.000 bomen geplant!

48_BENL_ElleDeco_LoveNature_220x285.indd   1 20/02/2017   12:45
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UPDATE NEWS

GES CHENKENCOLLECTIE
Uit de Gift Shop Collection van &Other 

Stories. De ateliers in Parijs en Stockholm 
ontwierpen een lijn met een assortiment 

gaande van reistoebehoren tot 
kantoorartikelen. Om jezelf of 

anderen te verwennen met een 
cadeau.  

stories.com.

A a r d s e  s c h o o n h e i d
Van bovenaf gezien lijkt onze Aarde op een liggend 
landschap, paradoxaal en enorm, maar ook 
kwetsbaar. De bijzonder grafische foto’s van Yann 
Arthus-Bertrand tonen afwisselend strakke, 
complexe of bijna lichtgevende vormen. Ze laten 
zien dat de aarde zelf een gigantisch kunstwerk is. 
Snel wezen is de boodschap, want de expo ‘Earth is 
Art’ bij LMS Gallery eindigt midden april. 
LMS Gallery, Louizalaan 335, 1050 Brussel,  
02 648 70 11, lmsgallery.be.

VIA  AMERICANA
Vier dynamische Belgische dames bundelden hun krachten als stadsgidsen. Ze vonden 
alle vier een nieuwe thuis in de USA en willen de liefde en passie voor hun stad met 
anderen delen. Rondleidingen langs bekende gebouwen, maar voornamelijk 
onbekende paden betreden, te voet of met de fiets, daarvoor kun je voortaan bij Via 
Americana terecht. Ben je weldra in een van deze vier grootsteden, aarzel dan niet om 
de dames te contacteren. In Chicago gidst Leentje De Leeuw off the beaten path  
(www.chica-go.us); in New York City neemt Jacqueline Goossens je mee op haar 
tochten op maat ( jacquelinegoossens.wordpress.com); na een bezoek met Helene 
Troye ken je de andere kant van Washington DC (www.dcwithme.com) en in Los 
Angeles verrast en boeit Nathalie Bevernaegie je met een bezoek aan haar stad 
(nataturk@hotmail.com). Een prachtig initiatief… via-americana.com

De Walt Disney Concert Hall in  
Los Angeles van de architect Frank Gehry.
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Novy brengt leven in de keuken

Gezellig kokkerellen met vrienden? One combineert dampkap en kookplaat in één. Krachtig, aantrekkelijk
en discreet. Zo maakt u van uw keuken een sfeervolle leefruimte, waar u ongestoord geniet van fijn 
gezelschap en lekker eten. 
Ontdek One op www.novyone.be

Niets staat een goed gesprek in de weg

Novy_Ad_ElleDéco_297x225_One_sfeerbeeld_NL.indd   1 27/01/17   15:44
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UPDATE INTERVIEW

Het was in het prachtige kader van het Amsterdamse 
vijfsterrenhotel Sofitel Legend The Grand dat we 
een ontmoeting hadden met de van Italiaanse 
origine, in Luxenburg geboren en in Parijs wonende 

fotograaf Emanuele Scorcelletti, en dat naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘La Parisienne’ die er toen liep.

F O T O G R A F I E  I S  T H E R A P I E
We mogen dan wel als laatste aan de beurt zijn voor het interview, 
dat belet niet dat Emanuele ons uitvoerig en enthousiast te woord 
staat. Emoties en het gevoelsmatige vormen een rode draad 
doorheen zijn werk en tevens tijdens ons gesprek. “Als kind nam 
mijn moeder me mee naar de bioscoop van zodra er een Italiaanse 
film op de affiche stond. En die films zijn in mijn ziel gebleven. Ik 
was helemaal weg van Fellini. De speelsheid, het vrolijke, het 
gekke… in zijn films en de kindsheid in hem, dat alles liet een 
diepe indruk op me na en dat aspect koester ik.” 
Na zijn studies fotografie in Brussel ging Emanuele bij het 
agentschap Gamma aan de slag. “Het fotograferen van peoples 
was niet echt mijn eerste keuze, maar het bood nu eenmaal meer 
professionele mogelijkheden.” Zijn carrière kwam echter op 
kruissnelheid dankzij een foto die hij nam van Sharon Stone 
tijdens het Filmfestival van Cannes in 2002. Hij fotografeerde tal 
van beroemdheden zoals Charline Theron, Keira Knightley, 
Audrey Tautou, … en werkte voor verschillende internationale 
bladen. “Met ELLE Frankrijk heb ik trouwens eens zeer goede 
band”, vertelt hij ons. Centraal staan bij hem het respect voor de 
persoon die voor zijn lens staat en de emotionele wisselwerking. 
“Fotografie is voor mij een therapie. Het laat me toe voeling te 
houden met het affectieve. Met het fotograferen van anderen 
breng ik mezelf voor een stukje in gevaar, want ik leg een deel van 

mijn gevoelens in de foto van de ander. Ik cultiveer dan ook die 
gevoeligheid die ik in me heb en ik respecteer steeds de persoon 
die voor me staat.”

T H U I S  H E R B R O N N E N
Het gevoelsmatige is even prioritair aanwezig in Emanuele’s 
woning. “Ik heb een huis in Parijs, ingericht met meubels en 
objecten die ik bijeensprokkelde. En ik tik er nog steeds her en 
der op de kop. Vrienden die bij op bezoek komen, voelen zich 
meteen thuis. De stijl zou je mediterraans kunnen noemen. In de 
keuken heb ik een honderd jaar oude gootsteen en een antieke 
kraan. Een indrukwekkende drukkerskast vond ik in Lille, vele 
kasten passen niet echt in de nissen, maar dat maakt niets uit. 
Het hoeft allemaal niet te perfect te zijn. Oude meubels laat ik 
herschilderen. Sommige objecten komen uit Italië, maar vele ook 
vanuit de hele wereld. Oude fototoestellen, een boeddha, een 
Ming-beeld, … Mijn tuin is trouwens zeer Aziatisch 
geïnspireerd.” Zijn eigen woning laat hij liever niet fotograferen, 
kwestie van de privacy te behouden. Heeft hij foto’s die hij zelf 
realiseerde in zijn interieur? “Vrijwel niet, neen, ik heb liever 
schilderijen, foto’s, sculpturen, … van anderen”. En voor een man 
die veel reist, is zijn huis en thuiskomen belangrijk? “Absoluut, 
het is een plaats waar ik tot rust kom. Waar ik tevens kan 
herbronnen. Het is een stuk van mezelf.” Emanuele trekt een 
mooie parallel. “Een interieur vertelt iets over de bewoners, net 
zoals een foto iets over de persoon zegt.” Een mooie link om af te 
sluiten en hem hartelijk te bedanken voor zijn openheid…    

Meer info: scorcelletti.com. Met dank aan Sofitel Legend  
The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam, 
Nederland, +31 20 555 3 111, sofitel-legend-thegrand.com

EMOTIES
            VATTEN…

Mijn vragenlijst vooraf doorgeven voor het interview met de gereputeerde 
fotograaf Emanuele Scorcelletti... Eigenlijk liever niet... Het was de juiste optie voor 
een informeel gesprek met een innemend man over zijn werk, zienswijze, emoties 

én zijn eigen home sweet home.
tekst Marleen Duerinckx
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IXINA. Uw keuken op maat, ook op maat van uw budget.
Eten, praten, werken, studeren. In de keuken van vandaag gebeurt het allemaal. Het is een echte leefruimte geworden 
die moet passen bij uw wensen én bij uw budget. Zodat u ook ruimte overhoudt om te leven.  
Daarom vindt u bij IXINA enkel keukenadviseurs die alle tijd nemen voor uw project. Het resultaat is úw keuken, 
waarover tot in de kleinste details is nagedacht. Samen met onze goed bedachte prijzen en met meer dan  
50 winkels in heel het land, maakt ons dat marktleider in België.

ixina.be

Een goede raad voor uw keuken, kom langs bij IXINA. 
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FOUCUS OUTDOOR

15 
KAARSJES

De Picnik van Extremis, waarvoor Dirk 
Wynants een beroep deed op de expertise van 
designer Xavier Lust, viert zijn 15e verjaardag. 

De tafel voor twee speelde destijds in op de trend 
van het kleiner en compacter wonen. 

Ondertussen is het een stijlicoon in de 
designgeschiedenis dat meermaals in de 
prijzen viel. De Picnik is beschikbaar in 

verschillende uitvoeringen. 
www.extremis.be

BINNEN OF BUITEN?
Onze buitenruimte als verlengstuk van de woning… ‘Binnen 
naar buiten halen’ en ‘kleinere tuinen’ blijken opmerkelijke 
trends te zijn die tijdens Batibouw in de spotlights stonden. 
De kloof tussen buiten- en binnenmeubilair verkleint dan ook 
zienderogen. Een overzicht van de nieuwigheden én gevestigde 
waarden.
tekst Marleen Duerinckx

V R I J  C O M B I N E R E N
De loungecollectie ‘Brixx’ van Dedon laat je combineren met gestoffeerde kussens in zachte pasteltinten. 
Een waterbestendige stof zit rondom een frame in foam wat voor optimaal zitcomfort zorgt. dedon.de

A M B I A N C E
Buitenverlichting 
‘Ambiant’ van Gloster. 
De lampen kunnen 
opgehangen worden of 
op de vloer/tafel gezet. 
Ook in een beige kleur 
beschikbaar. gloster.com



  E L L E  D E C O R AT I O N   15

Vind de STEELIT® dealer in jouw buurt op steelit.be
E-mail: info@steelit.be

Stalen deuren in 
standaardafmetingen.
Steeds op voorraad. 
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FOUCUS OUTDOOR

UNIEK 
PROFIEL

Van het Valenciaanse Vondom: de Faz Collection, 
een ontwerp van Ramon Esteve. Het spel van 

onregelmatige en hoekige vormen in 
verschillende afmetingen geeft dit trio een 

uniek profiel. De set van drie plantenbakken 
is in twee formaten en in diverse kleuren 

verkrijgbaar. Materiaal 
polyethyleen. vondom.com

FRANSE 
KNOWHOW
Lafuma blaast zestig kaarjes uit. Design, stevigheid én comfort zijn de 
kernkwaliteiten van het merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en 
een ‘Made in France’-label draagt. Uit de Privilege Collectie 2017, een serie 
bekleed met Hedona, een innovatieve matrasstof geschikt voor zowel binnen 
als buiten, ligzetel ‘Miami’, bijzettafeltje ‘Vogue’, stoelen en tafel ‘Anytime’.  
Links op de grote foto en inzet: zetel ‘Cocoon’. lafuma.com



HEMELBED
‘Pavilion Daybad’, een ontwerp van Monica Armani voor Tribù. Een moderne 
versie van een hemelbed met een geometrisch verfijnd silhouette in gepoederlakt 
aluminium. Je kunt het ontwerp laten personaliseren. tribu.com

TIJDLOOS
In 1966 ontwierp Richard Schultz een 
outdoor collectie voor Knoll. Ruim vijftig 
jaar later is deze lijn nog uiterst actueel. 
Naast de ligzetels zijn er tafels en stoelen in 
de collectie. ‘Schultz’ is verkrijgbaar in wit 
en zwart. knoll.com

G R O V E  W E V I N G
Nieuwe collectie ‘Grand Weave’ van Gloster. De grove weving zorgt voor een open structuur. Zowel de vezel als 
stof zijn zeer zacht en zorgen voor comfortabel zitcomfort. Diverse modules beschikbaar. gloster.com.

  E L L E  D E C O R AT I O N   17
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FOUCUS OUTDOOR

KLEUR 
ACCENT 

Bank ‘Bellevie’ van Fermob, hier in de tint 
Blue Lagune. Beschikbaar in 24 

verschillende kleuren. 
fermob.com

Zetel ‘Vigor’ van Royal Botania. Het is 
een stoer ogende collectie met ook een 
tafel en bijpassende kruk. De 
onderstellen zijn in verschillende 
kleuren gepoedercoat alluminium 
verkrijgbaar. Verlichting ‘Dome’. 
royalbotania.com

NIEUWE 
BLIKVANGER…
… bij Royal Botania is de parasol ‘Palma’, met een uiterst 
eenvoudig automatisch openingssysteem. Een design van 
hoofdontwerper en medeoprichter Kris Van Puyvelde. 
royalbotania.com

T O G E T H E R N E S S
Nieuw bij Extremis is deze 

picknicktafel ‘Virus’, een ontwerp van 
Dirk Wynants. Beschikbaar is 

verschillende versies van twee tot vijf 
personen. Ideaal voor kleine tuinen en 

terrassen. Met dit design speelt 
Extremis in op de trend van het 

kleiner wonen. Voor binnen is er een 
eiken variant. Togetherness voor 
binnen en buiten… extremis.com



Marguerite

VOOR DE VOLLEDIGE JOLI COLLECTIE EN DEALERS ZIE WWW.JOLI.BE

Net als een meesterwerk, onthult Marguerite haar geheimen enkel aan wie 

geduldig waarneemt. Haar sobere vormgeving met karaktervolle conische 

poten past zich aan elk omgeving aan, zowel binnen als buiten. Het frame is 

vervaardigd in hoogwaardig aluminium en standaard verkrijgbaar in lino, taupe, 

wit en zwart. Andere kleuren zijn mogelijk op bestelling. Voor het tafelblad kunt 

u kiezen uit Matilux glas, 100% krasvrij Xeramica® of Wood-On-Glass (indoor).

De complete Marguerite collectie bestaat uit eet-, salon- en bureautafels, 

stoelen en ligbedden,

1996- 2016

M
ad

e in Belgium

20
1999966- 2200116
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YEARS
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FOUCUS OUTDOOR

OOSTERS
De collectie ‘San’ van het Belgische 
Manutti is geïnspireerd op de oosterse 
zencultuur. Door te spelen met de 
stoffen kussens en rugsteunen wordt 
San met één simpele beweging een 
bench, sofa, tweezitsbank of een 
lounger. Het is een design van de Franse 
ontwerper Lionel Doyen die de codes 
voor outdoor meubels over boord gooit. 
Ook hier liggen buiten en binnen nauw 
bij elkaar. manutti.com

L I C H T G E W I C H T
De elegante stoel van de outdoor 
collectie Marguerite van Joli krijgt het 
gezelschap van een tafel en ligbed dat 
je met enkele extra kussens snel kunt 
omvormen tot een sofa voor drie. 
Marguerite is een ontwerp van de 
jonge Antwerpse designer Mathias  
De Ferm. De iconische pootjes van de 
stoel (beschikbaar met en zonder 
armleuningen) keren terug in de 
andere ontwerpen. Frame en kussen 
beschikbaar in meerdere tinten. joli.be

NIEUWE 
TINT

De succescollectie ‘Tosca’ van Tribù met 
sofa’s, stoelen, fauteuils en deze lounger 
kreeg er een nieuwe kleur bij, met name 

Wengé (foto). Tosca is een design 
van Monica Armani. tribu.com



HAARDCONCEPTEN HAARDEN KACHELS ACCESSOIRES WWW.VERMANDEL-DIAS.BE
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FOCUS KEUKENS

HET KLOPPENDE HART
De keuken - aansluitend bij de hype van het kokkerellen - is al geruime tijd het 
kloppende hart van de woning. Vaak communiceert ze met de andere leefruimtes. 
Esthetiek en functionaliteit primeren beide. Een blik op de nieuwigheden.
tekst Emilie Marcia & Amélie Van Campenhout

HUISELIJKE 
SFEER
De keuken als centrale leefruimte, dat is 
beslist zo voor deze b3-keuken van 
Bulthaup. De meubels zijn verkrijgbaar in 
warme kleuren zoals flint en zandbeige. 
Ook het donkere hout draagt bij tot een 
gemoedelijke sfeer. Bij de b3-keukens 
hoort een sideboard dat vloeiend overgaat 
in het woongedeelte van het huis. Er is 
eveneens een compacte b3-keuken – aan 
een lagere prijs – beschikbaar waardoor 
Bulthaup het idee doorprikt dat hun 
designkeukens alleen voor de lucky few 
zijn. bulthaup.com

ZOALS 
EEN PRO

Professioneel ogende keuken ‘Metalwood’ 
van het Italiaanse Key Cucine. Werkblad in 

inox en kasten in natuurlijke eik. Een 
design van Benedini Associati. 

keysbabo.com

B E L L E  É P O Q U E
Een historisch ontwerp in een nieuw kleedje, 
de mengkeukenkraan met draaibare uitloop 
‘Montreux’ van Axor. Een knipoog naar de 
belle-époque-tijd. axor-design.com



FLASH IT

IKEA PS 2017
Led-multiverlichting 29,99

Designer
Matali Crasset

A D E R P A T R O O N
Een nobel materiaal zonder 
nadelen. Consentino gaat de 
uitdaging aan met de nieuwe 
collectie ‘Silestone Eternal’, 
een lijn gewijd aan marmer. 
De collectie bevat vijf nieuwe 
kleurontwerpen die stuk 
voor stuk een uniek ader-
patroon hebben dat over het 
hele oppervlak zichtbaar is. 
Bovendien is Eternal de 
eerste collectie die met de 
N-Boost-technologie is ver-
vaardigd: een innovatieve 
nanotechnologie, gepaten-
teerd door Cosentino, die het 
oppervlak op moleculair 
niveau wijzigt en de technische 
eigenschappen van Silestone 
verder verbetert.  
consentino.com

SFEERSCHEPPER
‘Cloud’ is de nieuwe dampkap van Novy. Dankzij een recirculatie- 
techniek kun je ze overal bevestigen. Een afvoer naar buiten is 
dus niet nodig. De vernuftig ontworpen aerodynamische  
binnenkant garandeert dat alle dampen eenvoudig naar de vet- 
en geurfilters stromen. De dampkap filtert dan de kookdampen, 
geurtjes en vetdeeltjes, en brengt ze daarna schoon terug in de 
ruimte. Met een geïntegreerde led-strip is ze tegelijk een  
verlichtingsarmatuur. novy.com
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FOCUS KEUKENS

EERSTE 
SHOWR OOM
Eind vorig jaar opende Vanden Borre - door 
ons allen gekend als specialist in tv, video, 
hifi en elektro - een showroom Vanden 
Borre Kitchen in Drogenbos. Hun aanbod 
is zeer ruim. Hier het model ‘KB03028’. 
vandenborrekitchen.be

PURE 
EENVOUD

Kenmerkend voor de ArtLine-
inbouwtoestellen van Miele is dat ze volledig 

greeploos zijn. De toestellen geven een 
ultramoderne uitstraling aan de keuken 

dankzij de strak aansluitende fronten met 
geïntegreerde M Touch bedieningsdisplays. 

Dankzij de Touch2Open-technologie openen 
de deuren zichzelf met één druk op de knop. 

Alle toestellen zijn verkrijgbaar in koel 
grafietgrijs, en exclusief obsidiaanzwart. 

miele.com

C O M E B A C K
In 1996 ontwierp Philippe 

Starck de Faitoo-collectie voor 
Alessi. Een reeks keukenaccessoires 

die destijds perfect pasten bij de toen 
opkomende loftstijl. Dit jaar brengen 

Allessi en Starck de collectie  
– met enkele functionele aanpassingen –  

opnieuw uit. Een mooi staaltje van 
tijdloos design.  

alessi.com
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BRING IT

IKEA PS 2017 
Salontafel 39,99

Designer
Jon Karlsson

DESIGNVOL
‘Collection 7’ is een nieuwe lijn inbouwkeukentoestellen van 
Bauknecht. Zwart, glas en roestvrij staal, een ideale mix voor 
toestellen die zich mooi en probleemloos in een inbouwkeuken 
laten integreren. bauknecht.be.

D U U R Z A A M H E I D
Keukenfronten met een plasticfolie van gerecycleerde petflessen… Ikea 
pakte er recent mee uit. Ze werken hiervoor samen met een Italiaanse 
leverancier en gebruiken in Japan verzamelde lege flessen. De 
Kungsbacka-keukenfronten (op de foto) zijn van gerecycleerd hout en 
plastic. Een mooi staaltje van duurzaam beleid. ikea.be 
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FOCUS KEUKENS

H O U T 
C E N T R A A L

Voor elk wat wils bij 
Eggo. Diverse stijlen en 

uitvoeringen. 
Scandinavisch ogende 

keuken uit de nieuwe 
collectie 2017. eggo.be

KLEURACCENT
‘Greenery’ is de pantone kleur 2017. Laat dus 
een groene wind doorheen je keuken waaien 

met deze pedaalemmer ‘Newicon’ met 
soft closing van Brabantia. 

Beschikbaar in diverse maten en 
kleuren. brabantia.com

LEEFRUIMTE
Een prachtig staaltje van een keuken die overvloeit in een 

leefruimte. Werkblad op maat. Keukeneiland met geïntegreerde 
zitbank. Een keukenontwerp van Obumex, aangevuld met 

vintagestoelen, design Pierre Jeanneret, en een luster ‘Lariat 1’ van 
Apparatus Studio. obumex.be 
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PIMP IT

IKEA PS 2017 
Hoekfauteuil met kussens 149,-

Designers
Kate Booy & Joel Booy

JE IDEALE KEUKEN
Ixina lanceerde op Batibouw ‘Kitchen Profile’, een praktische 
digitale tool waarmee je op basis van het beantwoorden van 
een aantal vragen je ideale keuken kunt ontwerpen. Nieuwe 
tint is hun kleurenpallet is brons. Op de foto een andere 
nieuwigheid: het Affina-model, dat een perfecte mix is van 
traditioneel en eigentijds. ixina.be

S L O W J U I C E N
Nieuw in de Smeg 50’s Style Collection: de Slow Jucer om gezonde 
sapjes mee te maken. Slowjuicen wint steeds meer aan populariteit. 
Door ingrediënten aan een lage snelheid te persen en zo van de 
pulp te scheiden, hebben de sapjes die uit een Slow Juicer 
tevoorschijn komen niet enkel een heel pure, natuurlijke smaak, 
maar bevatten ze ook meer voedingsstoffen. De Jow Juicer is 
verkrijgbaar in vier kleuren. smeg.com
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PLAATS MET STIP…
De badkamer blijkt, samen met de keuken, een van de 
belangrijkste plaatsen in de woning te zijn. We komen er 
tot rust, alleen of samen met de partner. Duik even mee 
in enkele onderzoeksresultaten en de nieuwe trends op 
Batibouw gespot.
tekst Marleen Duerinckx

E N K E L E  
O N D E R Z O E K S - 
C I J F E R S … 
“7 op 10 Belgen zijn eigenaar 
van een woning. Vooral 
eigenaars van een huis of 
appartement (65%) steken 
graag de handen uit de 
mouwen om hun woonst op te 
knappen, met de focus op de 
keuken en badkamer. Belgen 
hebben niet alleen een 
baksteen in de maag, ze 
investeren duidelijk ook in de 
renovatie en de inrichting van 
hun woonst.” Dat blijkt uit een 
enquête uitgevoerd in 
opdracht van FISA, de 
organisator van grote 
nationale beurzen zoals 
Batibouw en Cocoon, en 
gerealiseerd door het 
marktonderzoeksbureau 
Incidence 360° Market 
Research Solutions. “Zo blijkt 
ook dat we massaal een 
douche verkiezen boven een 
bad en dat we gemiddeld 20 
minuten per dag doorbrengen 
op het toilet, plaats waar we 
een rustmomentje inbouwen 
en er de tijd nemen om een 
tijdschrift te lezen, op onze 
tablet te spelen of e-mails te 
lezen.” Een ander onderzoek 
uitgevoerd door iVox in 
opdracht van Geberit leert ons 
nog dit over het badkamer-
gebruik. “De badkamer is met 
stip de meest veelzijdige 
plaats in huis geworden. Het is 
een ruimte waar we 
herbronnen. Enerzijds zijn we 
graag alleen in de badkamer 
(80% van de Belgen), 
anderzijds is het toch voor 
62% een aangename plaats 
om bij te praten met de 
partner. 1 op 2 Belgen vindt 
samen douchen of baden fijn. 
Voor het wc-gebeuren 
daarentegen stellen we de 
privacy op prijs. Opmerkelijk 
is dat Belgen zuinig 
omspringen met water.” 

SPIEGELTJE 
AAN DE 
WAND 

Ronde spiegel ‘Alana’ in messing.  
Ook verkrijgbaar in een rechthoekige 

versie en in een koper-uitvoering. 
Online te bestellen bij 

made.com.

STUKJE  
NATUUR

Edition Lignatur van Keuco is exclusief verkrijgbaar bij Facq. Het luxueuze concept voor de 
inrichting van badkamers in natuurlijk hout (licht eikenhout, notelaar of  Venetiaanse eik) is 
het resultaat van de samenwerking tussen Keuco en Team 7. Alle meubels beschikken over 
fronten voorzien van de push-to-open-technologie, net als van interne led-verlichting met 
automatische aan-uit-functie en over lades met een onderverdeling in massief hout. facq.be
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IKEA PS 2017
Led-multiverlichting 29,99

IKEA PS 2017
Hoekfauteuil met kussens 149,-

IKEA. Leve elke dag.

IKEA PS 2017. LIVE IT
De inspiratie voor IKEA PS 2017 komt voort uit de manier waarop
we vandaag leven: dikwijls in kleinere ruimtes en nooit lang op dezelfde 
plaats. Design zit in elke vezel van deze collectie, die barst van de 
vitaliteit. Ze straalt het gevoel van vrijheid uit dat zo belangrijk is
voor de stadsbewoner van nu.

Ontdek de collectie IKEA PS 2017 vanaf 7 februari.

IKEAGEN0857_PS_Collection_PM_285x220_patchwork_NL.indd   1 30/01/17   15:10
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BIJZETBAAR
Kruk ‘Cube’. Handig en decoratief. Twee 

maten: 40 x 40 cm en 30 x 30 cm. Gespot bij 
het Belgische Manufacture des 

Adrennes. 
manufacturedesardennes.be

TWEE NIEUWE REEKSEN
Ethnicraft Bathrooms pakte op Batibouw uit met twee nieuwe 
reeksen: Layers en Cuadro. Een uitgebreide reportage vind je 
pagina 36. ethnicraft.com

UITERST VEILIG
Douchebodem ‘Scona’ van Kaldewei. Geen struikelgevaarlijke randen.  Uitgerust met 
een slipremmende oppervlakteveredeling Kaldewe Secure Plus. kaldewei.be

N A A R  D E  E S S E N T I E
De reeks Grohe Essence biedt een verscheidenheid van tien luxe 
kleuren en diverse afwerkingen. Er is een consistentie in de ontwerpen, 
waarbij elke uitloop en hendel bij alle producttypes bijna identiek zijn: 
de luxe vrijstaande douche, de vloergemonteerde badmengkraan of de 
hoogwaardige wastafelmengkraan in de maten S tot XL. Bijpassende 
accessoires, zoals handdoekhouders of zeepschalen, spreken allen 
dezelfde designtaal. grohe.com



Naamloos-1   1 17/02/2017   10:29:35
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M A K K E L I J K E  R E I N I G I N G
Douchewand ‘Allegra’ van Duscholux. Een mooi en eenvoudig design in 
combinatie met solide materialen. De standaard CareTec-glasveredeling 
zorgt voor een makkelijke reiniging van de glasoppervlakken dankzij de 
plaatsing van een transparante beschermfilm die water- en olieafstotend 
werkt en ook afzettingen van kalk, vuil of zeepschuim vermindert. De 
Allegra-douchewandenreeks is beschikbaar in verschillende breedtes en 
hoogtes. duscholux.com

FLEXIBEL
Hoekinstapdeur ‘Liga’ van Kermi. De nieuwe 

bodemvrije schuifdeuren combineren een 
ruimtebesparend schuifdeurprincipe met 

een onbelemmerd bodemvrij instapcomfort 
en dit aan een zeer voordelige prijs-

kwaliteitverhouding, zonder aan kwaliteit en 
design in te boeten. De Liga-schuifdeuren 

passen zich door hun flexibiliteit aan iedere 
badkamer aan. kermi.be

MATTE 
AFWERKING

De badkamercollectie ‘Legato’ van Villeroy & 
Boch is strak en tijdloos modern. De afgeronde 

hoeken maken dat het bovenblad van de 
wastafelconsole uit de serie lijkt te zweven. Dit 
effect kan worden versterkt met dimbare led-

verlichting. Het Legato-meubilair is greeploos 
en verkrijgbaar in diverse frontkleuren. Nieuw 

is de kleur Black Matt Lacquer, die prachtig 
afsteekt tegen het witte keramiek. De 

opzetwastafel ‘Artis Color’ heeft een matte 
finish en is verkrijgbaar in vijftien kleuren, drie 

neutralere grijs- en zwarttinten en vier 
vormen. villeroy-boch.be



LIEBHERR
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UITBREIDING GAMMA
Keramag, een toonaangevende speler op het vlak van sanitaire 

keramiek, maakt sinds februari 2017 deel uit van de Geberit Group. 
Keramag staat voor onderhoudsvriendelijke en kwaliteitsvolle 

keramiek en het label werkt samen met gereputeerde ontwerpers. Hier 
de wastafel ‘myDay’ van de industriële designer Cornelia Thies.  

geberit.be & keramag.com

COMBINEERB AAR
“Gemiddeld brengt de Belg 1 jaar, 7 maanden en 15 dagen door 
in zijn badkamer”, lezen we in een rapport van 
badkamerspecialist X2O. Bij hen vind je een uitgebreide 
collectie waarbij je meubels en spoelbakken naar hartenlust 
kunt combineren voor een hoogst persoonlijke 
badkamerinrichting. x2o.be

D E C O R A T I E F
Metalen stoel. Praktisch 

in de badkamer. Beschikbaar 
in wit en blauw-groen. Van 

het Belgische J-Line.  
j-line.be

F I N I S H I N G  T O U C H
Badkameraccessoires van Vipp. 
Beschikbaar in zwart en wit. Een 
design van Morten Bo Jensen, 
de huisontwerper van Vipp.  
vipp.com
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DE VOORDELIGSTE 
BADKAMERSPECIALIST

NU INTERESSANTE 

KORTINGEN TOT -40% OP HET 

VOLLEDIGE ASSORTIMENT

DROOMBADKAMERS VOOR IEDER BUDGET OP WWW.X2O.BE 

VOOR WINKELADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN, ZIE WWW.X2O.BE

Shop ook
online

WWW.X2O.BE

17_X2OB_6165 Adv Elle Deco Special februari nl.indd   1 14/02/17   15:26
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EEN DOORDACHTE 
COLLECTIE
Sobere lijnen, een slim ontwerp en vakmanschap… 
Ethnicraft Bathroom heeft alles in huis om te 
verleiden. Een goed doordachte collectie 
hedendaagse meubels, gefabriceerd in de eigen 
ateliers van het Belgische merk. Op Batibouw 
stelde Ethnicraft — in wereldpremière —  
twee nieuwe reeksen badkamermeubels voor: 
Layers en Cuadro.    
tekst Raoul Buyle  foto’s Nicolas Schimp  ontwerp Els Van Roey

Een container gevuld met 
meubels uit Indonesië. 
Daarmee begon het verhaal 
van Ethnicraft. In 1995 

sloegen Philippe Delaisse en Benoit 
Loos de handen in elkaar en beslisten 
hun eigen meubelcollectie te maken. 
Het concept achter de collectie: 
meubels van massief hout met 
uitgepuurde lijnen — zonder daarbij 
extreem te gaan, zodat de stukken 
perfect passen in de meest diverse 
interieurs. In 2014 lanceerde het 
Belgische bedrijf Ethnicraft Bathroom. 
En met succes. Vandaag heeft het merk 
zijn stempel gedrukt op de internatio-
nale markt van badkamermeubels, 
terwijl het toch compromisloos blijft 
waken over het ethische productie-
proces. Naast een hoofdzetel in Boom 
heeft het bedrijf ook afdelingen in 
Marseille en Hongkong. De productie-
sites bevinden zich dan weer in 
Indonesië, Servië en Vietnam. Samen 
zijn ze goed voor 2.000 personeelsleden.  
Ethnicraft-meubels worden via een 
retailersnetwerk in meer dan vijftig 
landen verkocht. 

ETHNICRAFT BATHROOM

Collectie Layers

Collectie Cuadro 
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Ethnicraft vervolledigt nu de badkamer-
collectie. Op Batibouw stelde het bedrijf twee 
nieuwe lijnen meubels voor: Layers en 
Cuadro. De stukken uit beide collecties waren 
ook te zien op het salon ISH in Frankfurt 
(maart 2017) en worden ook geshowd op Idéo 
Bain Paris (november 2017). 

T W E E  L I J N E N
Layers omvat bijzetmeubels, kolomkasten 
(met push-openlades) en stijlvolle 
accessoires. Allemaal van licht, massief en 
naturel eikenhout, behandeld met 
glanslak voor een natuurlijke finishing 
touch. De meubels worden geaccentueerd 
door een (afneembare) metalen structuur 
afgewerkt met mat-witte glanslak. De 
tabletten en waskommen zijn ingebouwd 
en gemaakt van solid surface-materialen. 
Solid surface verwijst naar hoogwaardige 
synthetische materialen als Corian, 
Avonite en LG Hi-Macs. Je kunt de 
meubels bevestigen op hun metalen 
dragers of direct ophangen aan de 
badkamermuur (zonder de metalen 
dragers). Ze zijn verkrijgbaar in  
5 afmetingen: 60 x 48 cm, 90 x 48 cm,  

120 x 48 cm, 140 x 48 cm of 185 x 48 cm, 
met enkele of dubbele waskom.  
Cuadro is een reeks meubels en 
accessoires van licht, ongekleurd, massief 
eikenhout, speciaal behandeld om vocht te 
weerstaan. Deze nieuwe collectie is 
bijzonder geschikt voor kleine badkamers 
dankzij de opberger (met waskom) van 60 
x 55 cm. Origineel: de ‘zwevende’ spiegel in 
een massief eikenhouten lijst met 
ingebouwd tablet voor een beker, een 
parfumflesje of andere schoonheidspro-
ducten. Ethnicraft voorziet trouwens voor 
elk meubelstuk optioneel ook exclusieve 
verlichting met led-technologie.

C O M B I N E E R B A A R 
De collecties Layers en Cuadro kunnen 
modulair gecombineerd worden met 
andere meubellijnen (Shadow, Cadence, 
Qualitime) van Ethnicraft Bathroom.  
Zo spelen de reeksen in op alle behoeftes 
en alle mogelijke samenstellingen. 

Ethnicraft SA, Headquarters, Scheldeweg 5, 
2850 Boom, 03 443 01 00,  
info@ethnicraft.com, ethnicraft.com

Collectie Cuadro 60 x 55 cm

Collectie Layers
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H ÔT E L BA R R I È R E  
L E S  N E I G E S

D
e jongste telg in de Groep Barrière is het in december vorig 
jaar geopende hotel Les Neiges in Courchevel. Een 
primeur eigenlijk, want het is voor de groep het allereerste 
etablissement in de bergen. De ligging is idyllisch: vlak aan 

de piste Bellecôte, met een prachtig uitzicht op de bergen en het 
skidorp Courchevel 1850.

G E B O U W G E ST R I PT
Meer dan drie jaar duurde de herinrichting van het hotel Les Neiges 
in Courchevel. Het gebouw werd helemaal gestript. “Een groot 
voordeel voor de nieuwe inrichting”, aldus Nathalie Ryan, “want we 
konden de ruimtes indelen en opvullen met een grote vrijheid.” Het 
hotel heeft heden 42 ruime kamers en suites, twee restaurants, een 
Spa Diane Barrière, een groot binnenzwembad, een buitenjacuzzi, 
een luxueuze skiroom, twee kids clubs en zelfs een bioscoop.

N AT U U R  A L S  I N S P I R AT I E
“Voor de inrichting lieten we ons inspireren door de alpinestijl – 
zonder in een ouderwetse vormgeving te vervallen – en door de 
natuur in het algemeen. Ook de link met het mythische Parijse 
restaurant Le Fouquet’s en het filmgebeuren is prominent 
aanwezig.” Natuurlijke materialen zetten de toon: brut hout, stenen 
en dit in combinatie met talrijke nobele en warme materies zoals 
fluweel, kasjmier en bont. In de gemeenschappelijke ruimtes zoals 
de restaurants ‘Fouquet’s’ en ‘Bfire by Mauro Colagreco’, en in de bar 
zijn de rode tinten opvallend aanwezig, net zoals de zwart-witfoto’s 
van de filmlegendes. We treffen de typische Barrière-stijl aan, maar 
dan vertaald naar een winterresort. Uiterst geslaagd.
Het skidomein Les 3 Vallées, en meer bepaald Courchevel, heeft er 
dankzij de groep Barrière een prachtig vijfsterren hotel bij…  Een 
adres om te ontdekken!     

Hôtel Barrière Les Neiges, Rue de Bellecôte 422, 73120 Courchevel 
1850, Frankrijk, +33 970 818501, lesneiges-courchevel.com

Twee etablissementen, één 
binnenhuisarchitecte, een totaal andere 
aanpak… Een gesprek met de Iers-
Canadese Nathalie Ryan die met haar 
Parijse Kirei Studio opmerkelijk werk 
verrichtte in respectievelijk Le Normandy 
voor een ‘zachte’ renovatie en Les Neiges 
voor een ‘radicale’ verandering. 

VAN SOFTE 
RENOVATIE TOT 
TABULA RASA

INTERIEUR FRANKRIJK
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Eternal Marquina

On Top

Cindy Crawford on Silestone Countertop

TOPS ON TOP

Discover more at belgie.silestone.com  |  Follow Us F

COSENTINO BELGIUM Koeweidestraat 44  I  1785 Merchtem  I  +32(0) 52 21 66 73  I  info.be@cosentino.com

Tops On Top BELGICA Elle 220x285.indd   1 2/2/17   19:49
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INTERIEUR FRANKRIJK

S F E E R  VA N  W E L E E R
Voor de renovatie van het restaurant La Belle Epoque en de Spa 
Diane Barrière stond Alexandre Danan in. Nathalie Ryan nam de 
kamers en hotelgangen voor haar rekening. Haar relaas: “Geen 
makkelijke opdracht, want Le Normandy heeft een vast cliënteel. 
Hun lievelingsplaats ging zes maanden dicht, weliswaar tijdens de 
wintermaanden. De totale renovatie diende dus enerzijds zeer snel 
te gebeuren en anderzijds met respect voor het bestaande zodat de 
vaste klanten nog dezelfde sfeer van voorheen zouden terugvinden. 
Voor de kamers gebruikten we de veelzijdig aanwezige toile de Jouy. 
We deden heel wat reseach naar de verschillende motieven toile de 
Jouy om er enkele uit te kiezen en die dan ook te laten vervaardigen 
in zes kleuren speciaal voor het hotel. Zo opteerden we voor de suite 
waar ‘Un homme et une femme’ van Claude Leloch gedraaid werd 
voor een stof in de kleur sepia, verwijzend naar de film.”

M A AT W E R K
Het filmgebeuren, de paarden en zee, allen zo eigen aan Deauville, 
vormden een inspiratiebron voor de inrichting. Voor de brede 
gangen tekende de Kirei Studio van Nathalie Ryan het dessin en 
alles werd op maat gemaakt voor het hotel. De lusters bleven 
behouden maar kregen nieuwe lampenkapjes. “Van de bestaande 
290 kamers en suites bleven er na de renovatie nog 271 over omdat 
we opteerden voor ruime, luxueuze en familiale kamers.” De nieuwe 
badkamers zijn zeer helder met witte en grijze tinten en de meubels 
verwijzen naar de bootstijl. 
Geen revolutie, maar een relooking met respect voor het verleden en 
het authentieke, dat was de aanpak. Opdat de habitués zich opnieuw 
kunnen thuis voelen in ‘hun’ mythische Le Normandy. 

Hôtel Barrière Le Normandy, Rue Jean Mermoz 38, 14804 Deauville, 
Frankrijk, +33 2 31 98 65 01, hotelsbarriere.com

E N K E L E  R E N OVAT I E C IJ F E RS
• 160 ton badkamertegels
• 1.200 deuren
• 15.000 lopende meter plinten en moulures
• 23.000 m2 tussenwanden en valse plafonds
• 8.400 m2 stoffen (vergelijkbaar met 33 tennisterreinen)
• 5.450 m2 vast tapijt

INTERIEUR FRANKRIJK

H ÔT E L BA R R I È R E  
L E  N O R M A N DY

D
e groep Barrière staat bekend voor de casino’s, 
restaurants en luxehotels in voornamelijk Frankrijk. 
In het mondaine Deauville zijn er zelfs drie: L’Hôtel du 
Golf, Le Royal en Le Normandy. Dit laatste 

indrukwekkende etablissement, gebouwd in 1912 door de 
architect Théo Petit in de typische Anglo-Normadische stijl, 
kreeg recent een totale herinrichting.  



BAOBAB
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H I STO R I S C H  D E CO R
De ontdekkingsreizigers, de handel in kruiden en koffie, 
het koloniale verleden, … deze thema’s vormden de 
inspiratiebron voor de inrichting van het hotel dat met 
zijn naam ‘Le Nouveau Monde’ verwijst naar de andere 
werelddelen. Een majestueuze bibliotheek over twee 
verdiepingen zet de toon bij het binnenkomen. Her en 
der treffen we fraaie bij elkaar gesprokkelde objecten aan. 
Ze lijken wel weggeplukt uit een schip of gevonden op een 
handelskaai. De 83 kamers zijn volgens vier kleurthema’s 
gedecoreerd en refereren aan de vroegere kolonies en een 
maritiem gebeuren.  

GAST RO N O M I E  &  KU R E N
Dezelfde gedachte vinden we in het restaurant  
‘Les 7 Mers’ dat trouwens een prachtig uitzicht op de zee 
biedt. De chef-kok neemt je mee op een culinaire 
wereldreis met onder meer gerechten uit India, de 
Caraïben, … Hetzelfde sublieme panorama heb je vanuit 
de bar Le Comptoir. Ook hier is de inrichting cosy met 
een oud-eiken parketvloer en comfortabele clubzetels.
Op de bovenverdieping van het hotel bevindt zich de spa. 
Je hoeft dus het hotel niet uit voor een weldoende 
lichaams- en gelaatsverzorging… maar indien gewenst 
kun je voor een nog veel ruimer aanbod, onder andere 
voor het Aquatonic©-parcours, terecht in de naburige 
Thermes Marins van Le Grand Hotel des Thermes de 
Saint-Malo.

Wedden dat ook jij in Saint-Malo een nieuwe wereld zult 
ontdekken…

Hôtel Le Nouveau Monde, Chaussée du Sillon 64,  
35400 Saint-Malo, Frankrijk, 
+33 2 99 40 40 00, hotel-le-nouveau-monde.fr.
le-grand-hotel-des-thermes.fr
thalassotherapie.com

Om te genieten en te herbronnen hoef je echt 
niet super ver te gaan. In het pittoreske Saint-
Malo komen zowel sportievelingen als 
cultuurfanaten aan hun trekken. Voor zij die 
willen kuren is het een waar paradijs. ELLE 
Decoration ging voor jou op verkenning. 
Reportage Kelly Gielis

EEN NIEUWE 
WERELD…

B
retagne heeft heel wat te bieden. Zin om de zeelucht op te 
snuiven, een thalassokuur te ondergaan en te genieten van de 
weldaden van het maritieme water? Wij gingen je voor en 
streken neer in het mooie Saint-Malo. Tot de groep Les 

Thermes Marins de Saint-Malo behoren de thermen zelf, het Grand 
Hôtel des Thermes en de jongste telg, het viersterrenhotel Le Nouveau 
Monde, gelegen op de dijk vlak aan de zee.

INTERIEUR FRANKRIJK
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D
e Pullman-hotels genieten een sterke reputatie 
als businesshotels en dat is voor het 
etablissement in Barcelona niet anders. Er zijn 
negen vergaderzalen, goed voor 1.200 m2  

ruimte in totaal, maar als de zon van de partij is en de 
temperaturen aangenaam, is het Pullman Barcelona 
Skipper omwille van de ligging aan de zee naast de 
Olympische Haven en dankzij de rooftop bar, annex 
zwembad, eveneens dé ideale party-locatie. 

B O OT VO R M I G E  ST R U CT U U R
Als het hotel in de Accor Group terechtkwam, opteerden 
ze ervoor om van de vroegere naam ‘AB Skipper’ de 
laatste notie te behouden, als verwijzing naar de 
bootvormige architectuur en elementen van het gebouw. 
“Er zitten renovatiewerken in de pipeline”, vernemen we, 
“en de bedoeling is om de verwijzing naar het maritieme 
nog te beklemtonen.”

D E U G D D O E N D E  B R E A K
Alle kamers zijn ruim, modern met onder meer een 
flatscreentelevisie en dvd-speler. De 22 luxueuze suites 
bieden bovendien een fraai zeezicht. Er is een restaurant 
en er zijn twee buitenzwembaden met bars. De spa en 
fitnesszaal vormen een mooie extra. De ligging van het 
hotel is ideaal om aan de zomerse hitte te ontsnappen. 
Een zeebries zorgt voor verkoeling en je bent op 
wandelafstand van de Ciutat Vella, het historische 
centrum van Barcelona met leuke wijken zoals Barri 
Gòtic, El Raval en El Born. 
Zelfs een kort verblijf hier staat garant voor een 
deugddoende break.

Pullman Barcelona Skipper, Av. del Litoral 10,  
Barcelona 08005, Spanje, +34 93 22165 65, 
pullman-barcelona-skipper.com

Zin in een weekendje weg. Boek een vlucht naar 
de stad van Gaudi en strijk neer in het Pullman 
Barcelona Skipper. De architectuur van het 
gebouw doet denken aan een schip. On even weg 
te varen uit je dagelijkse sleur… 
tekst  Marleen Duerinckx

MARITIEME 
INSPIRATIE

INTERIEUR SPANJE
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H
et St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas ligt op 
een heuvel aan de Mirabello-baai vlakbij Agios 
Nikolaos en biedt een mooi uitzicht op de zee en 
het privéstrand. Agios Nikolaos, aanvankelijk 

een klein vissersdorp, is heden een geanimeerde plaats 
met tal van boetieks, restaurants en bars. Het resorthotel 
integreert zich prachtig in het landschap. De restaurants, 
het centrale zwembad, de spa, … liggen mooi verspreid in 
een groen kader. Blauw en wit spelen hier de hoofdrol. 
Alle suites en villa’s zijn stijlvol ingericht, voorzien van 
alle hightech-snufjes. Velen hebben hun eigen 
privézwembad met zeewater, ruime terrassen en fraaie 
panorama’s. 

C U L I N A I R
Naast een vernieuwing van de decoratie werden de 
menukaarten van alle restaurants ook herzien. The Club 
House Breakfast voegt aan het reeds ruime aanbod een 
uitgebreid gamma producten van Kreta toe. Het 
lunchrestaurant Blue Bay zet bijkomend een aantal 
vegetarische gerechten op de kaart. Het dinerrestaurant 
The Greek Kafenion legt het accent op lokale en bio-
producten met zelfs kruiden uit de eigen hoteltuin. Voor 
Aziatisch geïnspireerde gerechten en verse vis uit de 
Mirabello Bay is er het Minotaure Restaurant bij het 
zwembad en voor een buffetformule is er het 
Labyrinthos Restaurant. De inwendige mens vindt hier 
duidelijk zijn gading.  

ZO RG E LO OS  G E N I E T E N
Een verblijf in het St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas 
and Thalassa Villas staat garant voor zorgeloos genieten 
in een idyllisch en rustgevend kader. Je laten verwennen 
kan in de Poseidon Spa, met verzorgingsproducten van 
Elemis, Cinq Monde en Algoane. De zee is nooit veraf en 
zorgt voor een energie-boost. Bovendien is het personeel 
hier zeer vriendelijk en behulpzaam. Dit hotel is werkelijk 
een ideale plek om te herbronnen.  

Thessi Nissi, PO Box 47, GR, 72100 Agio Nikolaos, Kreta, 
Griekenland, www.stnicolasbay.gr, www.thalassavillas.gr

Op het Griekse eiland Kreta is het St. Nicolas 
Bay Resort Hotel & Villas al geruime tijd een 
vaste waarde. Dit etablissement, lid van de 
prestigieuze keten Small Luxury Hotels of the 
world, her-decoreerde recent de restaurants en 
een aantal suites en villa’s. Om nog meer aan de 
verwachtingen van de gasten te voldoen… 
tekst  Amélie Van Campenhout

SFEERVOL 
KRETA

INTERIEUR GRIEKENL AND
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THE MULTIBRANDS STORE
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S
tone Town, het oude stadscentrum van Zanzibar 
en tevens Unesco Werelderfgoed, is een parel net 
zoals de vier hotels die deel uitmaken van The 
Zanzibar Collection. De Breeze Beach Club & 

Spa licht wondermooi aan het strand van Bwejuu, aan de 
zuidoost kust van het eiland. Het hotel telt zeventig zeer 
fraai ingerichte kamers en suites met een eigen tuintje, 
privéterras en openluchtdouche. De Baraza Resort & 
Spa is met slechts dertig villa’s een exclusief boetiekhotel. 
De decoratie is een mix van Arabische en Indische 
elementen. Je waant je dadelijk in het tijdperk van de 
sultans. Antiek, handgemaakt meubilair, artisanaal 
vervaardigde objecten, lantarens zorgen voor een 
magisch decor. The Palms, met zes exclusieve villa’s aan 
een maagdelijk wit strand, staat voor dé ultieme 
gateaway. Logisch dat het Tavel & Leisure Magazine dit 
verblijf zette in de Top 15 van ’s werelds meest 
romantische all-inclusive resorts.

TO P N I V E AU
De jongste telg in de collectie is het Zawadi Hotel, dé 
plaats met wellicht het beste en mooiste uitzicht in 
Zanzibar. Ook dit is een intieme hidden place, gelegen op 
de top van een klif met een spectaculair uitzicht over de 
Indische Oceaan. Met slechts negen ruime villa’s, telkens 
met privéterras, is dit een oord van eden. De inrichting in 
beachstyle is subliem. Witte en beige tinten zetten de toon 
en het geheel oogt veeleer modern. 
Al de hotels van The Zanzibar Collection zijn niet alleen 
esthetische pareltjes, de service die je hier krijgt is van 
topniveau. Voor een onvergetelijke ervaring…
 
thezanzibarcollection.com

Uitzonderlijk mooie stranden en 
indrukwekkende koraalriffen… Het Afrikaanse 
eiland Zanzibar in de Indische Oceaan heeft dit 
in petto, samen met een uitzonderlijk 
hotelaanbod. The Zanzibar Collection biedt 
vier droomverblijven, idyllisch gelegen aan een 
wit zandstrand en een helderblauwe oceaan.. 
tekst  Catherine Limon

HIDDEN 
PLACES

INTERIEUR Z ANZIB AR
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TOPADRESSEN

L ’A U B E R G E 
E S P A G N O L
Een pop-up-store om jong talent te 
steunen en in de spotlights te zetten, 
welkom in het tweede seizoen van 
‘L’auberge Espagnol’, een project dat 
de steun krijgt van Atrium.Brussels en 
de Gemeente Etterbeek. Vlakbij het 
Jourdainplein moet je beslist eens 
binnenlopen om de projecten ‘Made in 
Europe’ te ontdekken. Nog tot 29 april 
kun je er de ethisch verantwoorde 
deco-collectie zien van Mieu. Ze 
stellen er trouwens hun eigen lijn 
voor. Vervolgens is BE.be aan de beurt, 
een concept store voor de aller-
kleinsten. Hostel Artside mag van  
22 augustus tot 28 oktober de reeks 
afronden met originele en op maat 
gemaakte deco-objecten uit 
recyclagemateriaal.

L’Auberge Espagnol,  
Waversestaanweg 331, 1040 Brussel.

BETAALBAAR  DESIGN
De gloednieuwe interieur concept store ‘Intuz’ behoort tot de GEKO-groep en heeft 
zijn toonzaal in Zulte, halfweg tussen Gent en Kortrijk. Bij Intuz is interieur steeds 
verbonden met het creëren van een warme en gezellige thuis. Je kunt er terecht voor 
slaapcomfort, (tuin)meubelen en decoratie. Je vindt er de meest kwalitatieve en toch 
betaalbare designmerken onder één dak. Klantenservice en kwaliteit zijn dé 
sleutelwoorden van deze nieuwe zaak. Goed om weten: Intuz is ook open op zon- en 
feestdagen van 14 tot 18 uur en er zijn momenteel speciale openingscondities.

Intuz, Staatsbaan 3, 9870 Zulte, 09 388 3 88, intuz.be , www.facebook.com/IntuzZulte 

Mieu Hostel Artside



My life, my kitchen, my Lacanche

Met passie vakkundig gemaakt

Als je gastronomische smaken en gezelligheid 

wenst te combineren, is geen ander fornuis 

denkbaar dan een Lacanche. De kookfornuizen 

worden aangepast aan uw behoeften. 

Edele materialen worden per stuk geassembleerd 

met vakkundige hand. Uw keuken verandert in 

een kunstwerk, een uniek object voor zowel een 

eigentijds of klassiek interieur. 

Ontdek ons ruim assortiment : kookfafel I coup-de-feu plaat I gasbrander I multikoker I inductiekookplaat
plancha I lage temperatuur oven I oven I ruim gamma kleuren en afmetingen I ... I www.lacanche.be
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TOPADRESSEN

H e l a b a …
Een nieuwe - en tijdelijke - hot spot in Hasselt voor 
design, meubels, kunst, accessoires, … is Helabar. 
De sympathieke uitdrukking ‘helaba’ om iemand te 
groeten krijgt het gezelschap van de ‘r’ en vormt de 
leuke plaatsnaam. Overdag van 10 tot 18 uur is het 
een winkel, annex café, waar je terechtkunt voor 
een koffie of glas wijn. ’s Avonds van 18 tot 01 uur is 
het een cocktailbar met loungemuziek. Helabar is 
een concept van het Belgisch-Nederlandse trio: 
Comosie, Lutio & Bar Louwie. 

Helabar, Minderbroederstraat 5, 3500 Hasselt. 

POP-UP
Voortaan kun je een deel van de online-
collectie van Made.com ‘live’ zien in de 

pop-up showroom Atwerp Loft, in het 
Groenkwartier. Hierbij alvast de data 

voor de komende maanden: 1 & 2 april, 
6 & 7 mei, 11 & 12 juni en tijdens de 

soldenperiode: 1 & 2 en 22 & 23 juli.

Antwerp Loft, Marialei 73, Antwerpen, 
antwerploft.com

V I E R - H A N D E N - D I N E R
Voor pure culinaire verwennerij ben je bij Benoit & Bernard Dewitte 
aan het juiste adres en ze tillen dit nog naar een hoger niveau met drie 
avonden four hands cooking. Joris Bijdendijk van ‘Rijks’ in Amsterdam; 
Vincent Crépel van ‘Porte 12’ en Thibault Sombardier van ‘Antoine’ in 
Parijs voegen hun kookkunsten toe op respectievelijk  
19 maart, 25 juni en 24 september. Reserveren voor het 
achtgangenmenu aan 175 euro is wenselijk. 

Benoit & Bernard Dewitte, Beertegemstraat 52A, 9750 Zingem,  
09 384 56 52, benoitdewitte.be.
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Heerle 11 - 2275 Poederlee
Tel. 014554517 - Gsm 0475231178
www.de-boomgaard.be

Openingsuren : dagelijks van 10-18 uur, ook open op zondag
    /tuinmeubelendeboomgaard
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LESS IS MORE
Een mooi initiatief zag op het Brusselse Flageyplein het 
levenslicht. Op het gelijkvloers van de architectuur-
school La Cambre Horta heeft Pablo Lhoas, architect en 
decaan van de faculteit architectuur aan de ULB, een 
grote overlappende ruimte gecreëerd. Er zijn een 
auditorium met 240 plaatsen, een boekenwinkel, 
cafetaria en restaurant. Wij vielen voor de inrichting. 
Het gehanteerde principe is less is more: heel veel 
zichtbeton, dat samen met het gebinte van de zuilen 
naadloos overgaat in de metalen profielen van de bar en 
de raamkozijnen, die net als de rails uitgevoerd zijn in 
roze staal. De tafels voor de hoekige vensters bieden 
zicht op het Flageyplein. De plaats is in eerste instantie 
voor studenten bedoeld, maar iedereen kan er terecht 
mits het nemen van een ledenkaart (3 euro). Wij aten 
heerlijk in het restaurant waar de jonge chef Antoine 
Germain en de bekende restaurateur Damien Bouchéry 
de handen in elkaar hebben geslagen. Een leuke en 
hippe plaats om te ontdekken.   

L’Architecte Restaurant, Eugène Flageyplein 19,  
1050 Brussel, 02 648 34 36, restaurant-larchitecte.be.  
‘s Avonds reservatie mogelijkheden voor groepen.  

Op zaterdag 4 februari vond in de Brusselse Wild Gallery het MW Fund Sportgala 
plaats. De vzw MW Fund heeft als doel de toegang tot sport voor kansarme kinderen in 
België te vergemakkelijken. Tijdens het aperitief konden de gasten de sportactiviteiten 
golf, hockey en basketbal op een ludieke manier beoefenen. Voor het succulente diner 
met aangepaste wijnen stonden tweesterrenkok Lionel Rigolet en topsommelier Eric 
Boschman, bijgestaan door Traiteur Leonard, in. De opmerkelijke lasershow gebracht 
door LSE was het werk van Patrick Awouters en zijn team. Tal van bekende 
sportpersonaliteiten betoonden hun steun met hun aanwezigheid. Audi stond in voor 
het vervoer. Het was duidelijk een geslaagde en ietwat ongewone gala-avond. 

Foto’s Didier Vandenbosch

WILD GALLERY
MW FUND 
SPORTGALA

1 De befaamde sommelier Eric Boschman en zijn tafelgasten. 2 Onderaan van links naar rechts: mevrouw Denis Pierrard, Pierre Kompany, mevrouw Paul Kumpen, 
Christopher Stone en Denis Pierrard. Bovenaan: Tanguy Nève de Mévergnies, Elke Geebelen, Eric Gerets, Paul Kumpen, Kim Clijsters-Lynch, Sophie Wilmès-Stone 
en Marlène de Wouters. 3 Eric Gerets en Gella Vandecaveye. 4 Marlène de Wouters, Kim Clijsters-Lynch en Cédric van Wassenhove. 5 Minister Sophie Wilmès krijgt 
een coaching van basketbalkampioen Eric Struelens. 6 Onderaan van links naar rechts: Virginie Stecca, Anthony Delhauteur, Thierry Verhulst, Eric Ducruet. 
Bovenaan: Frédéric Hurchon, Géraldine Lefort, Tom Boon, mevrouw en meneer John Mestdagh, mevrouw en meneer François Anspach. 
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