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',"o Ontwerper Marco Merendi liet zich voor \~
bad Amarcord inspireren door antieke baden
waarbij materialen als koper en porselein de
gewoonste zaak van de wereld zijn, C 15.470
(Rapsel). a Meer bling dan de kastenwand
Scrigno van Fernando en Humberto Cam-
pana voor Edra kom je zelden tegen. 0 Dat
moet moderner, dachten de ontwerpers van
Autoban toen ze een kroonluchter maakten.
Het resultaat: Ienovitch Chandelier 12,
C 5.154 (De la Espada). 0 Alsof dressoir "\
Scrigno is bekleed met spiegelglas, zo wil- ~
den de Campana-broers dat hun meubel voor
Edra zou ogen, C 10.400 (Edra). 0 Kerst is "' __
het moment om van een bord met gouden
rand te eten, v.a. C 5,95 (Iara Home). ,.e Sprankelend lichtsnoer Bea is van Habi- /- ~
tat, 600 cm, C 30.0 De Melting Chair van ~ ..
Philipp Aduatz doet zijn naam eer aap, h.et . ~, ._.'" "'r- ,-dl "~Lilijkt of hij smelt, in beperkte oplage. f" "',,* ."#."'._'iJ;'t "
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Hanglamp Diamonds
from Amsterdam van
Brand Van Egmondis

stoer en elegant tege·
lijk, net een ring mei

diamanten, € 9.000,
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XXL familiehuis uit de jaren dertig
'Wij willen verbouwen,' zeiden de eigenaren
van deze twee-onder-een-kapwoning uit de
jaren dertig tegen Marc Prosman. Zijn naam
hadden ze van hun makelaar gekregen.
Prosman, die al verscheidene huizen in de-
zelfde Amsterdamse buurt had gedaan: 'Het
was inderdaad toe aan een grondige meta-
morfose. Na veel wikken en wegen besloten
we de trap op een andere plek in het huis te
situeren. Daarbij moest het er wel zo uitzien
dat het leek alsofhij daar altijd al had geze-
ten. Verder is de keuken vergroot en de hal

Project
visueel bij de aanpalende ruimtes betrokken
door taatsdeuren van glas en staal. Grootste
breinbreker was de toegang. Het huis heeft
namelijk twee adressen: de voordeur bevond
zich aan de zuidkant. Een verspilling van die
zonnige zijde, want de tuin kon daardoor
niet optimaal worden benut. De deur ging
daarom naar de noordkant. Daardoor kwa-
men we in de knoei met de trap, die we een
paar meter hebben opgeschoven. Bijkomend
voordeel van het verplaatsen van de voor-
deur was dat de keuken, die in een latere»

Opdracht Interieurontwerp
woonhuis
Bouwstijl Jaren dertig
Woonoppervlak 500 m2

Indeling Begane grond: hal,
woonkamer, televisie- annex
kinderkamer, woonkeuken,
berging, garage. Eerste etage:
ouderslaapkamer en badkamer.
kleedkamer, twee studeerkamer!
logeerkamer met badkamer.
Tweede etage: vier slaapkamers.
badkamer. Derde etage: twee
slaapkamers, badkamer.



t\~\ nieuwe \ra\lpen-
h\1''''Q(\1,~n"an\1,td~

telev\sie- ,lnnex
kinderspeelkamer in de

richting 'van woon-
keuken. 'Of balusters
zijn in jaren '30-stijl.
Karpet Star Pink van
Paul S!11ithkomt van

The Rug Company, de
vintage kroonluchter

van Boulanger.

LlN KERPAGINA, LINKS Tafel
Doble is van Montis,

stoelen Deer Armchair
zijn van Autoban.

Pendant Lan;'lpA330 is
een ontwerp van Alvar

Aalto voor Artek.
RECHTS i)e nieuwe

wat
aan

Empire State Building.
De taatsdeuren zijn
erop aa'lgepast. De

rode Ming Chair is van
,....sP'am, "äUuii@ bo'or

Casamilano.
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Bedrijfskantine annex club
Het Europese hoofdkantoor van het
Amerikaanse kledingmerk Tommy Hilfiger
is sinds jaar en dag gevestigd in kantoor-
gebouw Atlanta aan de Amsterdamse
Stadhouderskade. Er werken inmiddels zo'n
vijfhonderd mensen. Toen de begane grond
vrijkwam, zag het bedrijf daarin de ideale
ruimte voor het nieuwe bedrijfsrestaurant.
Marc Prosman: 'Het plan was een bedrijfs-
kantine te maken met de sfeer van een luxe
nachtclub of hotellobby. Aanvankelijk alleen

voor de lunch, maar al snel moest er ook
een bar bij. Op achthonderd vierkante meter
kon dat gemakkelijk. De beoogde sfeer was
jaren 'so-luxe. Met Dan O'Kelly, vice-presi-
dent Creative Services van Tommy Hilfiger,
ben ik naar New York gereisd om inspiratie
op te doen. Hij heeft een flinke stempel op
het eindresultaat gedrukt. Zonder hem zou
het een frisse, witte ruimte zijn geworden.'

Net als het eigen kantoor van Prosman
is Atlanta gebouwd als autoshowroom. »

Project
Opdracht 'nterieurontwerp
bedrijfsrestaurant
Bouwjaar 1927
Vloeroppervlak 800 m2

Indeling Een grote ruimte plus
entresol




