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BEZOEK Piet Stockmans tentoonstelling * atelier!
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Haute
couture
Marinestrepen, rode pompons... Jean Paul Caultier stak'Mah Jong', de bestseller van Roche Bobois, in een nieuw kleedje en laat een frisse wind
waaien over deze modulaire sofa, die straks 40 jaar bestaat. De geniale couturier pakt ook uit met enkele andere versies ('Foulard','Tatoo',
'Dentelle'.,.), een slaapkamer op wieltjes bekleed met vleeskleurig satijn en enkele heruitgaves (de fauteuils'Ben Hul, de spiegel 'Diable' en het
meubel 'Dizainier'). En dat is nog maar een begin! 'Mah Jong'Matelot, recht stuk 440 €, kussen 350 €. Roche Bobols, 02.375.78.01 -

www.roche-bobois.com.
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De nieuwe wintercollectie van

Missoni Home is een explosie

van bloemen, afgewisseld met
lijnen, geometrische motieven

en speelse tartans, Foto: poef
'Puntaspillone', A 120cm,

div. aflru., 2.880 €. Missoni Home,
via Nipau, 011.23.31.31 -

www.missonihome.com.

bevolkt
De ltaliaanse

tapijtmanufactuur Nodus

combineert traditionere
technieken met de

vernieuwende visie van

hedendaagse designers,

waaronder het Belgische

duo Sofie Lachaert & Luc

d'Hanis. De nieuwe collectie

omvat o.m.'Circus' van de

Braziliaanse broers

Fernando & Humberto
Campana, een ìn Nepal met

de hand geknoopt tapijt van

hennep en voddenpopjes

uit Brazilié. Beperkte oplage
(10 ex.), prijs niet

meegedeeld. Nodus,

www.nodusrug.it.

I(assiek Grieks
De Soaanse ontwefDster Stefania

Vasques baseerde zich voor deze

collectie vazen'Hidria' van geglazuurd

aardewerk op de waterkruiken uit het

antieke Criekenland. Versch. afm.,

afiry. en kleuren, vanaf 1 75 €.

Diamantini & Domeniconi, via

Ousta Design, 0475.64.63.00 -

www.diamantinidomeniconi.it.

TgleX In de Vakantiebijrage van ons zomernummer is een foutje geslopen in de openingsuren
van restaurant Pure C in Cadzand. In werkelijkheid is het etablissement open van woensdag tot zondag, ook voor wie niet in Strandhotel
verblijft. Driegangenmenu 35 €, Beleef Pure C Menu 48 €. Restaurant-Bar Pure C, +31.1 17.39.60.36 - www.pure-c.nl. . Op 'l 6 september
opent het Nederlandse Moooi na filialen in Antwerpen en Milaan nu ook een showroom in Londen. Moooi deelt de ruimte in de White
Building, het voormalige hoofdkantoor van Virgin-baas Richard Branson, met de Nederlandse gietvloerenfabrikant Senso. Moooi, via
Do m i n iq u e M ee rs m a n, 0 47 4.51,09.7 8 - www. mooo i.co m.
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