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6> De glanzende, groterlClWs
glazen gevel van het pand
aan de Pedro de Medinalaan
op Steigereitand, dat als
startpunt voor het design-
evenement fungeerd(i.
Hierin zetelt onder andere
Totalldentity, een creatiefi
adviesbureau voor identiteits-
ontwikkeling, positionering:
en corporate branding. .
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5 > Op de begane grond van Solid 18 van De Key had
Suite Wood een hoek omgetoverd in een huiselijke setting
met de meubels van de merken Autoban, Matthew Hitton,
Leif.designpark en Studioilse, en de kussens van Charlene
Mullen. Op de foto onder andere, van links naar rechts: bank
Box en boekenkast Reedy van Autoban, lage fauteuil Low
van Matthew Hilton en schommelstoel Sleepy van Autoban.
De meubels worden allemaal op ambachtelijke en milieu-
vriendelijke wijze in Portugal gemaakt door De la Espada.
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'7 > Een eerste indruk van het
nieuwe Hotel The Exchange,
dat medio december opent
op het Damrak in Amsterdam,
gepresenteerd in het Ilburg
College. Het hotel, met eigen
restaurant en designshop,
is in handen van dezelfde
mensen achter het Lloyd
Hotel & Cultural Embassy,
de inrichting is het werk van
Studio Ina-Matt in samenwer-
king met studenten van het
Amsterdam Fashion Institute
en met Koninklijke Mosa.
8 > Vedett, het eigenwijze
Belgische blonde premium
biertje, serveerde uit
eigen bus in de haven ook
espresso en cappuccino_
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