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PERFECT HUWELIJK
Van alle ruimtes in huis is de keuken de meest complexe en

fascinerende Het is de plaats waar kookkunsten en gezelligheid
water en vuur kwaliteitsvolle materialen en de nieuwste
technologieën allemaal samenkomen Het antwoord van

ARCLINEA op deze complexiteit is het samenbrengen van
technische en praktische precisie Designer Antonio Citterio wil
niet enkel praktisch meubilair ontwerpen hij wil ook een nieuw

concept van kook en leefruimte definiëren
www arclinea com

EEN STUKJE FINLAND
IN JE INTERIEUR
Geïnspireerd door zijn diepe liefde voor de
Scandinavische natuur lapte de innovatieve
designer Tapio Wirkkala de regels van het
glasblazen aan zijn laars toen hij in 1968 Ultima
Thule maakte voor IITTALA Het merk viert het

50 jarig bestaan van deze ondertussen iconische
serie door ze in regenblauw uit te brengen Het
mystieke maar elegante blauw roept het serene
Finse landschap op en voert je mee naar de meest
noordelijke rand van de wereld
www iittala com

TIJDLOOS EN OP MAAT
Een keuken vormt vandaag meer dan ooit

het centrale punt van een woning Het is dan
ook belangrijk om ze mooi in je interieur te

t f m tl t i i K

laten passen en steeds te gaan voor een keuken
op maat Zo kiezen veel mensen voor een

geïntegreerd totaalconcept waarbij de keuken en
woonkamer als één geheel wordt geïnterpreteerd HEERLIJK SLAPENMaar MAPE zorgt niet alleen voor tijdloze

interieurs door marmer en hout met elkaar te
LS BEDDING geeft met het Galante hoofdbord en de nieuwecombineren het merk hecht ook meer dan ooit Elegance miniboxspring een antwoord op de trend van zowelbelang aan ergonomie en functionaliteit zwevende hoofdborden als ultradunne boxsprings Deze laatste is

wwwmape be beschikbaar in een vaste en verstelbare vorm en heeft zij en voetbeugels
die mee gestoffeerd worden Als extraatje kan je in de zijbeugel de
afstandsbediening kwijt
www lsbedding com

UNIEKE CREATIES
25 jaar na de oprichting mag MARIE S CORNER zich een
wereldspeler noemen Het designmerk is een smeltkroes van Europese
invloeden die samenvloeien in een creatie die Belgisch is tot op de
naad Het merk combineert meesterlijk vormen kleuren en materialen
en creëert een eigen elegante stijl met comfort als gemeenschappelijk
kenmerk Ieder stuk is op maat gemaakt en dus een unieke creatie
wwwmariescorner com
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