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DESIGN MEUBELEN

MEUBELBEURS X 2
OPTIMISME EN VROLIJKE KLEUREN IN DE HOOFDROL DP
DE MEUBELBEURZEN VAN KEULEN EN PARUS.

DOOR LEEM CREVE EN EDEN HAENTJENS

ECOSTOEL

In xijn Parijse flagsbif aon presemeer-
de bet Italiaanse meubelmerk Moltcni
met Wafereen mihcuvriendelijke, erg
comfortabclc stocl van dc I radiance
architecte Monica Armani, die gere-
geld voor hec merk tekenc Voor bet
zitvlak en de rugleumng gebruikte zc
ren innovatief en recyclcecbaar materi-
al! uit de auto-indusmc (FH)
www moktni u

6EBLAZEN

Jarenlang deed de West-Vbamse Chantal
Verniest «lf haar boodschappcn op Mai-
son & Objet, nu presenteerde ze er haar
glocdiucuwe tecks windhchten en kande
bars onder de merknaam Oxygène Vijf
Bdgi^che designer* Stefan Schonmg, Alain
Moniicii), Danny Venice, Manon Cire en
Caroline Dobbs werkten aUemaal met een
combinatie geblazen glas en eikcnhout
(fcH)
www <açfffne-dcco com

VOOR PAPIERSNOBS

Duitse merken kunnen hec met maken om
in Keulen geen nieuwighedcn te brengen
en net hippe EU dced dal met een opval
tende gimmick Samen met papierfabn
kant Arctic Paper toondcn ze de Cube, een
bijirtulcltoremje met gelakte houten on
Jtistel en 2200 dikke 120g Munken pa

piervellen, die aU
een poil it afgc-
stheutd en weet
opgcplikt kunnen
Horden Boven
dien kan de stapet
papier vrij bewc-
gen.(LQ

PASTEL VERSUS PLUG

Aïs eecste résultait van zijn samenwcrking
met de Ncderlandse designers Scholrcn &
Baijings presenteen bet Deense merk Hay
een collect» tapijten, bedlmnen en thee
doeken Met een mix van zachte pastelun-
ten, opvallendc fluotoncn en grafischc
prmts creierdc
bet duo een
hedendaagse
idenliteit
(EH)
www hay dk
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Ptoum,

WEELDERIG STUK FRUIT

Aïs gastdesigners van Maison & Objet
2011 stonden b roc r s Rouan en Erwan
Bouroullec in de kijker met een over-
zichtstentoonstelling, maaf ze brachten
ook nieuwigheden mee. Een tapijtencol-
lectie Losanges voor net Spaanse Nanimar-
quina bijvoorbeeld. Noord-Pakistaanse
ambachcslui weven cik tapijt met manuccl
gesponnen Afghaanse wol. Met een sub-
tiel, maar tegelijk bijzonder krachtig ge-
heei aïs resultaat. Voor bet Franse meubel-
merk Ligne Roset cteeerden de broers de
lage sikkelvormige canapé Ploum, die ze
naar eigen zeggen aïs een ,,njk, weelderig
stuk fruit" ontwicrpen. (EH)
www. natumanjuina. com
www ligne-roset com

REGENBOOG

Geen meubelbeurs of ze reikt eigcn prijzen
uit. Cp de Internationale Môbelmesse in
Keulen helen die de Interior Innovation
Awards. Eentje daarvan ging naat de Sella
van de Nederlandse soramaker Leolux, die
op hun traditioneel grote stand in regen-
boogkieuren vootgesceld werd om de flcxi-
biliteit in afwerking duidelijk ce maken.
(LG)
unuui.leolux.be

EEUWENOUDE BOOM

Roots is de eeiste creatis van de Franse
oncwerpster Mata!! Grasset voor dè Itali-
aanse capijrenproducent Nodus. Inspiratie
vond Grasset in de wortels van een eeu-
wenoude boom. Via vier niveaus en in el-
kaar gedraaide touwtjes ain (iet uiteinde
van de takken gaf de ontwcrpster baar wol-
len tapijt een organisme look. Roots komt
in een gelimiteerde editie van twintig ge-
nummerde en gesigneerde tapijten op de
markt. (EH)
www. nodusrug. it

VOORDEKINDEREN

Richard Lampert is een cigenzinnig Duits
meubelmerk dat meestal werkt met de
Keulense ontwerper Eric Degenhardt. Ce-
ze keer center overhaalde Richard ook cn-
kele andere Duitsers zoals Straub en
Straub, Alexander Seifried en internatio-
nale kleppers aïs Monica Forster, Bertjan
Pot en Doshi Levien. Hij gaf hun allemaal
deopdracht om
een kindermeu-
bel te bcdenken
met excellente
functionaliteit,
esthetiek en duur-
zaamheid. Zo is de-
ze hoge steel Tue
Tur boomhut,
troon en opbergrek
tegelijkertijd. (LG)
www richard-

ITALIAANSE ZANDSTEEN

Voor her eerste product uit zijn badkamer-
collectie, dc handspiegel O, kreegde Belgi-
sche ontwerper Michaël Verheyden ré-
cent een Wallpaper* Design Award in de
catégorie 'Best Fmishing Touch'. In Parijs
presenteerde hij onder meer de beker Cop-
pa, bet zeepbakje Sappo uit zandsteen van
bet Italiaanse Leccc en Niez, een ledercn
deos voor Kleenexdoekjes, die hij in zijn
eigen Genkse atelier zal naaien. (EH)
www michaelverheyjen.com


