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PROJECT DATA

MATERIAAL
Purper, wit & cognac | leder en 
Kvadrat stoffen|Amerikaanse 
walnoot

OPPERVLAKTE
> 250m2

LOCATIE
Zoute

FOTOGRAAF
(c) Camille Desimpel

FINAL TOUCH INRICHTING FAMILIEWONING | KNOKKE-HEIST
Aan FB werd gevraagd om een reeds gerenoveerde familiewoning in het Zoute die laatste fi nal touch mee te 
geven. Enkele kale wanden, slechte akoestiek in de eetplaats, vraag naar een bridgetafel ... kregen een samen-
hangende invulling en dit alles in lijn met het rustgevend hedendaags kader van de gerenoveerde Art Deco-villa. 
De juiste toevoeging van decoratieve elementen in welbepaalde hoeken, het verplaatsen van bestaande meubilair 
tot een nieuwe compositie in combinatie van nieuwe toegevoegde meubelenstukken -poefjes, kussens, bijzet-
tafeltjes, ... resulteerden in een frisse en rustige afgewerkte villa-inrichting. De aanwezige  chaise-longue met 
purper bekleding zorgde voor verdere leidraad in kiezen van materialen van nieuwe meubelen met o.a. purper & 
cognac leder en Amerikaanse walnoothout. 

INSPIRATIE

Final touch familiewoning. Reeds 
hedendaagse gerenoveerde art-
deco woning. Slechte akoestiek in 
eetplaats. Werken met bestaande 
meubelen. Vraag naar bridge en 
ontbijttafel in zonnige hoek van de 
leefruimte.

RESULTAAT

De aanwezige  chaise-longue 
met purper bekleding zorgde 
voor verdere leidraad in kie-
zen van materialen van nieuwe 
meubelen met o.a. purper & 
cognac leder en Amerikaanse 
walnoothout. Op welbepaalde 
plekken werd huidig meubilair 
verplaatst en gecombineerd met  
nieuwe meubelen.
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