


Suite Wood - een
knipoog naar sweet wood,
zoethout - importeert de
verschillende labels van
het Portugese De La Espada,
een traditioneel werkende
meubelfabrikant die zachte
vormen tovert uit massief
eiken- en walnotenhout.

Waarom ben je met het bedrijllig~l LiseLot Baarsma: 'Begin 2009 Logeerde
ik met mijn man in IstanbuL, in een hoteL dat van top tot teen was ingericht door
de Turkse designstudio Autoban. We vonden het zo ontzettend mooi, en wiLden
ons nieuwe huis in Amsterdam er mee inrichten. Toen bLeek dat de ontwerpen van
Autoban niet in NederLand verkrijgbaar waren, dacht ik: die verdienen een pLatform
hier. Een spannende stap, maar ik vind pionieren een geweLdige uitdaging. Een jaar
Later was de officiëLe start van Suite Wood. Het eerste jaar heeft mijn verwachtingen
overtroffen. Ik verkoop niet aLLeenontwerpen van Autoban, maar ook van andere
LabeLs.ALLeworden ze geproduceerd door de Portugese fabrikant De La Espada, een
prachtig, ambachteLijk werkend bedrijf.' Mï.äarmee anderscheiê!t Suite Wood iicll~
'De combinatie van natuurLijke materiaLen en traditioneeL vakmanschap. ALsje
ziet hoe kunstig de meubeLs gemaakt worden, dat is heeL indrukwekkend. Uit grof,
massief eiken- en walnotenhout weet De LaEspada heeLmooie, zachte vormen
te toveren, die goed combineren met de stoffen van Kvadrat. Het is ook weL uniek:
je kiest aLs consument de houtsoort, de finish en de stof en krijgt je eigen - met zorg
en Liefde gemaakte - stoeL. Mijn aLLereerste kLanten waren mensen die ooit meubeLs
bij ze hadden gekocht - De La Espada heeft drie jaar een zaak gehad in Amsterdam
- en nu hun interieur wiLden aanvuLLen.ALsje er mee kennismaakt, raak je aLgauw
gecharmeerd.' rNat is een 6ijzoniJer nieu\w proCluctvan 5UJte Wood?j'De FLower
Cup Chair van het Japanse ontwerpbureau Leif.designpark omarmt je; aLsof je
daadwerkeLijk in een bLoem zit. Je voeLt je dicht bij de natuur. Het grappige is dat de
verschiLLende ontwerpers - of ze nou uit Japan of Turkije komen - rekening houden
met die uitvoering in natuurLijke materiaLen en het ambachteLijke productieproces.
Zo vormen de ontwerpen een mooie eenheid.' >
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interieur. ALs aanvuUing op zijn eigen ontwerpen, koos de
ontwerper voor meubeLs waarbij vakman~chap centraaL staat.
Rose: 'ALLemeubeLs zijn functioneeL, er sMat niks puur ter
decoratie. ALLesis bedoeLd voor dageLijks gebruik.'
Het kLeurenpafet bestaat uit natuurLijke tinten, met enkeLe
contrasten zoaLs de bonte sprei die Rose ~aakte met stof
van Fanny Aronsen voor Kvadrat, het oranje douchegordijn

o
en de groene kast WràngWoods. 'Deze accenten doen het
prima naást de oude vlinderstoelen van Arne Jacobsen,
die we opnieuw bekLéedden met bruin Leer, en de vintage
eiken eettafeL,' zegt Rose.
8ehalveeen oude tekening, die dé b(:woners aL in hun bezit
hadden, is ook aLLekunst geseLecte'erd door de ontwerper.
Rose: 'De kunst is bescheiden en varieert van de Japanse
zwaan van fotograaf Jens StoLtze tot afdrukken en tekeningen
die ik vond in New Vork, Londen en Parijs.' Soren Rose Studio,
Kopenhagen en New Vork, www.sorenrose.com.
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LINKS De ouderslaapkam
wordt van de woonkame
gescheiden door een
gordijn. Bed Bergère en
lamp King zijn ontworpe
door Autoban voor DeLa
Espada, de sprei op het
bed is door Soren Rose
Studio gemaakt van stof
van Fanny Aronsen voor
Kvadrat: De schommel·
stoel en het kledingrek
komen van de rommel-
markt. RECHTSOp kast
WrongWoods van Richard
Woods en Sebastian
Wrong voor Established
& Sons staan twee van
Jaime Hayons Crazy
Figllres voor Hay. De foto
van Jens Stoltze is geprint
op mat acryl en heeft een
zwart eiken frame.

http://www.sorenrose.com.

