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Dedeurstop'Dédé',eenontwerpvan \
Philippe Starck uit 1996, herleeft. Voortaan
^ is hij verkrijgbaar in thermoplastisch hars en in
drie nieuwe kleuren: zwart, roze en metallic bruin.
Mag het iconische zittende mannetje van Alessi
voortaan ookjouw deur tegenhouden? € 50 voor de

ELLE Décoration brengt wat er
buitenshuis leeft. Nieuwigheden,

dezeversie. alessi.com

iconische voonverpen die een nieuw
leven krijgen, geurkaarsen en

spiegels omje woning mee op te
smukken. Vier paginais inspiratie.

OP MAAT
Heytens pakt uit met 'Premium' een prachtig gamma rolgordijnen datje volledig kunt
personaliseren. Je kiest de stof: doorschijnend, temperend ofverduisterend. Vervolgens
bepaalje de kleur, materialen en afwerkingvan de mechanismen en de verzwaringslat.
Optioneel kunjè nog gaan voor een mechanisme dat de rolgordijnen gemotoriseerd opent.
Meer info over Tremium' op de verkooppunten en op heytens.be
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TAILOR MADE
Een van de nieuwigheden bij het
Belgische Marie's Corner is deze
'Ashton'. Net zoals voor al hun

andere modellen kunje de zetel
latenbekleden met een stofnaar
keuze. mariescorner.com
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We kunnen er niet omheen. De Bauhaus-

HET LICHT GEZIEN

beweging ontstond honderdjaar geleden

Deze 'Oran' is eenprimeurvoorverlich-

en de bouwstijl en voorwerpen zijn hipper

tingsproducent kreon. Voor het eerst

dan ooit. Bij House 0' Luvvindje een

stelden zij een decoratieve lijnvoor in

ruim aanbod waaronder deze D40

\ Milaan.Meerveriichtingsnieuwig-

Bauhaus-Cantilever Chair, een ontwerp
van Marcel Breuer. € 972. houseoluv.com

hedenvan andere labels gespot op
Euroluce vindje verder in onze
'\ rubriek Focus. ^
''\, kreon.com <^"
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Natuuriijke materialen zoals rotan, linnen enjute staan centraal in de
duurzame TANKVARD - collectie van Ikea. Voor de productie van het
hernieuwbare rotan werken ze nauw samen met lokale ambachtslui uit
^ verschillende Aziatische landen. De kimono, handdoeken, kussenslopen
en dekbedovertrekken stralen met hun zachte indigo- en witte tinten een
mix uit tussen Scandinavische frisheid en Japanse rust. Wistje trouwens
dat al het katoen bij Ikeâ sinds 2015 uit duurzame bronnen komt? Zo hielp
Ikea samen met WWF en andere organisaties bij de oprichting van het
'Better Cotton Initiative' dat wereldwijd de katoenteelt wil verbeteren
voor de boeren en het milieu. Ook zorgt het bedrijfvoor praktijkopleidingen en 'Farmer Field Schools', waarbij aan zo'n 110.000 boeren
duurzamere teeltmethodes aangeleerdworden. Ikeawonvoor allé
duurzaamheidsinspanningen de afgelopen tweejaar de Retail
SustainabilityAward. ikea.be
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Het Belgische JORI ontwerpt sinds 1963
hedendaagse sofa's, lounge- en relaxzetels, evenals
stoelen, tafels en interieuraccessoires. Ze werken

De nieuw^e Moka

samen met internationale topdesigners en hun

De Britse architect David Chipperfield

hun Belgische productieateliers. Ergonomie en

gafzijn interpretatie aan de 'Moka'. Zijn

functionaliteitzijnuiterstbelangrijkvoorhen.

ontwerp is een eerbetoon aanAlfonso

Ook zij stelden hun nieuwigheden voor in Milaan.

creaties worden met vakmanschap vervaardigd in

Bialetti - grootvader van Alberto Alessi-

Op de foto links: zetel 'Fuga' een design van de

die in 1930 de Moka Express ontwierp.

Nederiandse ontwerper Frans Schrofer. De grote

Deze nieuwe Moka is verkrijgbaar in

sofa 'Sophia Landscape' en de bijhorende

drie maten. Op de foto: de middenkan

salontafels Laura zijn van de Zwitserse désigner

voor drie kopjes. € 34. alessi.com

Cuno Frommherzjorz'.com
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ACQUA
Bao ba b
COLLECTION

PARMA
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-(l) Exotisch. Voor een 'kruidige' geur in huis. Geurkaars 'Zanzibar Spices' van het Belgische Baobab. Naast de
permanente collecties, zoals deze, zijn er eveneens geregeld limited éditions te ontdekken. baobabcollection.com
-@ Koninginnebij. In de Home Collectie van Gueriain zitten vijfgeuren met telkens een andere délicate parfum.
Gemeenschappelijke deler van de lijn: de mooie witte houder met daarop de voor Guerlain zo iconische
koninginnebij. guerlain.wm
-(§) Italie in huis. Ook helemaal weg van de geurwaters en badproducten van Acqua di Parma? Goed nieuws want
ze lanceerden een volwaardige Home Collection met heerlijke geurkaarsen en diflnsers. acquadiparma.com
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