Rent

Rent

your seats !

Marie’s Corner gaat
met haar tijd mee ...

... en breidt haar aanbod
uit met

verhuur

Een tweede offerte in de offerte
Omdat Marie’s Corner onvermijdelijk deel uitmaakt
van de “storytelling” en het “tailor made” concept
op verzoek van de klant.
Marie’s Corner breekt de regels door aan de gebruikelijke vaste aankoopoffertes :
• een huurvoorstel toe te voegen
• vergezeld van een nieuwe en inspirerende
on-site onderhoudsdienst.

Meer dan 200 modellen beschikbaar
De huur is geldig op alle modellen in onze catalogus.

Een nieuw tijdperk in de geschiedenis
van Marie’s Corner
Marie’s Corner gaat met haar tijd mee en breidt haar
“tailor made” aanbod uit met verhuur, om aan de behoeften van haar professionele klanten te voldoen.

‘Verhuur’ generatie
• Omdat veranderen samengaat met verleiden
• Omdat flexibiliteit een noodzakelijkheid is
• Omdat succesvolle bedrijven niet meer kopen,
maar huren.
Marie’s Corner positioneert zich als een nieuwe
bondgenoot van haar traditionele klantenkring en tevens als hoofdrolspeler bij het inrichten van nieuwe
verzamelplaatsen, ontmoetingsplekken voor reizigers,
restaurant- en overnachtingconcepten.

Vakmanschap als
drijvende kracht
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Creatie in Waver
(België)
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Creatie van het
houten karkas
in Zaragoza (Spanje)
Ambachtelijke fabriek
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Keuze van
de vulling, schuim,
elasticiteit, veren
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Bekleding
1 model = 1 werkkracht
Team van 30 meesterstoffeerders
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Kwaliteitscontrole
Levering ter plaatse

We are craftsmen & proud of it !
Sinds 25 jaar heeft het high-end DNA van het
merk zichzelf met stijl opgelegd.
Aan de ene kant modellen met emblematische
waarde; aan de andere kant, fauteuils, sofa’s,
voetenbankjes, tafels of stoelen voor exclusief
gebruik.

Vakmanschap is voor Marie’s Corner geen holle term. Het
is de bestaansreden van het merk : ieder model is uniek en
wordt door de vakmensen per stuk en op bestelling met
de hand gemaakt. Vanuit een respect voor de traditie werkt
Marie’s Corner uitsluitend met hoogwaardige materialen en
exclusieve stoffen op basis van natuurlijke grondstoffen.
De productie van Marie’s Corner vindt plaats in het Spaanse
Zaragoza op een productie-eenheid van meer dan 4.000
m². Een team van 30 meesterstoffeerders vervaardigt handmatig tot 12.000 stuks per jaar.
De fabriek verzekert het volledige productieproces : van
de ontwikkeling van het karkas tot aan de verzending van
het meubelstuk.
Dankzij een online platform kan de klant de evolutie van zijn
bestelling in real time volgen.

Exclusief en
op maat gemaakt
Welkom in de wereld van morgen
Iets om zich aan te passen, iets om zijn ervaringen te
verrijken, iets om een omgeving te creëren waarin je
je goed voelt. Iets om je gemoedsstemming te delen.
En deze te veranderen.

Flexibiliteit & souplesse
Door een echte flexibiliteit toe te staan bij het budgetbeheer, biedt de huuroptie de mogelijkheid JA
te zeggen aan alle wensen van de interieurontwerpers, designers en decorateurs, zelfs aan het einde
van het project.

Gewoon een huurbedrag te betalen
Het is een manier om vrij te blijven, om steeds opnieuw
meer gepersonaliseerde interieurs te creëren, om met
emoties om te gaan, om een stap voor te blijven.
Wanneer men zich geen zorgen meer hoeft te maken
over de slijtage van zijn meubels, wordt de geleefde
ervaring positiever en harmonieuzer.

Onderhoud ter plaatse
Garantie voor continue hulp,
kwaliteit op het hoogste niveau

Voordelen
Door het bieden van een garantie voor continue
hulp, houdt het huurcontract de kwaliteit van het
geleverde meubilair op het hoogste niveau. In geval
van voortijdige slijtage, zal het meubilair ter plaatse
worden gerepareerd en als in nieuwe staat hersteld.

De onderhoudsservice omvat alle
behoeften aan :
•
•
•
•

vlekverwijdering, ontvetting
herstellen
nieuwe bekleding
vervanging na een paar jaar.

Restaurant « Beef Bar » à Monte-Carlo

« The George Hotel » à Hambourg

Restaurant « GQ Bar » à Moscou

Hôtel Restaurant « Weissenhaus »
à Weissenhaus

Restaurant « Dzhu Dzhu » à Moscou

Hôtel « Waldorf Astoria » à Berlin

Voltooide projecten
Hôtel « Le Lana » à Courchevel

Hôtel « Burgundy » à Paris

« Château de La Poste » à Ronchinne

Hôtel « Royal Palm » Ile Maurice

Golf Club de Naxhelet

Through
a unique style
Le Royaland
Golf Clubvision
de Fagnes !
Hôtel « The Kottage » à Francorchamps
« Villa Morelia Château Hôtel »
dans les Alpes du Sud
Le « Martin’s Klooster » à Leuven

Sterea : golf The National

Hôtel « Le Crans »

Hôtel « Le Lana »

« Sel Gris » à Blankenberge
« Orangerie » à Bruges

Des partenaires fidèles et marques d’exception
Le Bon Marché
Van Cleef & Arpels
LeBMW
CransBrandstore

Paul & Joe
Philippe Starck
Bon-bon

Hotel | Crans Montana
Frankrijk

Restaurant | Brussel
Belgium

Restaurants
Bon-bon | Brussel
La Truffe Noire | Brussel
Cospaia | Brussel
Knokke-Out | Knokke
Beef Bar | Monte-Carlo
GQ Bar | Moskou
Dzhu Dzhu | Moskou
Hotel
Le Lana | Courchevel
Burgundy | Parijs
Château de La Poste | Ronchinne

Praktische informatie,
afspraken en showroombezoeken
Neem contact met ons op!

The National - Sterea
Golf Club | Sterrebeek
Belgium

The Kottage | Francorchamps
Villa Morelia Château | Alpes du Sud
Martin’s Klooster | Leuven
Le Crans | Crans Montana
La Farandole | Sanary sur mer
Swissotel Metropole | Genève
Grand Hotel Kempinski | Genève
The George Hotel | Hambourg
Weissenhaus | Weissenhaus
Waldorf Astoria | Berlijn
Royal Palm | Ile Maurice
Sel Gris | Blankenberge
Orangerie | Brugge

« Waldorf
Astoria »
Restaurant
« Knokke-Out » Hôtel
Le Lana
Waldorf
Astoria
Hotel | Courchevel
Frankrijk

Hotel | Berlijn
Duitsland

Golf Club
Naxhelet Golf Club | Wanze
Le Royal Golf Club des Fagnes | Spa
The National Golf Club | Sterrebeek

Trouwe partners
en premium merken
Le Bon Marché
Van Cleef & Arpels
BMW Brandstore
Philippe Starck, ...

Marie’s Corner | Avenue Edison 20 | 1300 Wavre | Belgium
T +32 10 84 96 80 | F +32 10 84 94 80 | contact@mariescorner.com
www.mariescorner.com

