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TREND:

desiryn

Stoelen, banken, tafels en kast-
jes met schuine pootjes, mooi
ambachtelijk hand- en vakwerk
in massief hout, elegante, ronde
vormen en ingetogen stof-
feringen; het Scandinavische
vintage-design uit de jaren
vijftig is weer helemaal hiP. Ook
invloeden uit de Arts & Crafts-
beweging passen in dit stijl-
beeld. De meubelen hebben iets
warms en huiselijks, maar geven
tegelijkertijd ruimte voor een
eigen interpretatie. Eigentijds en
tijdloos tegelijk ziin deze moder-
ne vintage meubelen klaar voor
de toekomst.

WIE; DE tA ESPADA

De La Espada ls een vooraanstaand ontwerp- en productieplatÍorm

op het gebied van mass eÍ h0uten meubeLs, ln 1993 opgericht door de

P0rtugees Luis De O iveira en Spaanse Fatima De La Espada, Beiden

zijn opge e d n Londen waar ze dan ook in 1 996 hun eerste De La Es-

ii:ai..r|:li,r:. pada winke openden, De fabriek staat in Portugal en s gespecialiseerd

ln handwerk en traditionele productiemethodes, om mocierne meubels,

accessoires en verlichting te maken van massieÍ hout met een vintage

uitstraling. De La Espada 'beheerl' en produceert 0p dit moment onder

anriere voor Autoban Matthew Hilton, Luca Nichetto, Neri & Hu en

Studioilse. P us de eigen De La Espada collectie

PROFIEL

De La Espada vervaardigt meubels 0p holistische wiize, met drle

pnnc pes als lerdraad. Ze gebrulken materlalen dle het milieu niet

schaden, verzekeren een lange levenscyclus van het product ef streven

naar hergebruik van materiaLen en het op de juiste wiize verwérken van 
.

aÍvalstoffen. Z0 haalt De La Espada het h0ut uit duuft ame bossen in de:.:

Veren goe Staier.
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DOORBBAAK 
'1:,lVatthew Hllton Ls één van Engeland's rneest gerespecteerde designel§

met een imposante reputat e op het gelliecl van moderne 'klassiekers"r

ln 2007 is hil ziin eigen label begonnen, IMatthew Hilton Ltd De Larl,:,

Espada vervaardigt deze voor hen grootste c0llectie. ,:::,1

.',r.

ONZE FAVORIET

De Tapas eetkamerstoel van lvatthew Hi ton vait 0p door zijn drie poten,

hoge rug en lichtgebogen zitting, Het is een lichte en comfortabele

stoe van plywood-fineeÍ in geolied Amerlkaans noten' of wit eikenhout,

www.delaespada.com
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