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Voor iedere gevel en elk raam 
passende oplossingen
De naam zegt het al: de 

Mijdrechtse Zonwering Specialist heeft 
voor iedere gevel en elk raam een 
perfect passende oplossing om zon-
nestralen uit huis of kantoor te weren 
door het toepassen van zonwering. 
Zonwering beschermt optimaal tegen 
de directe inval van zonlicht en tegen de 
hitte. Het zorgt voor koel(er) en daardoor 
aangenaam wonen. Bovendien voorkomt 
zonwering verkleuring van gordijnen, 
planten, meubilair of vloerbedekking 
door UV-straling. Er is volop keuze uit 
een veelzijdig, modern vormgegeven 
en flexibel assortiment voor iedere 
portemonnee. Zoals knikarmschermen, 
uitvalschermen, screens, markiezen, ser-
rezonwering, buitenjaloezieën, rolluiken 
en terrasoverkappingen. Handbediend 
of elektrisch met afstandsbediening. 
Daaronder producten van topmerken als 
Luxaflex, Roma, Brustor, Stobag, Somfy 
e.a. “Wij gaan kijken op de locatie, geven 
een advies op maat, meten zelf op en 
doen ook de montage in eigen beheer. 
En ‘afspraak is afspraak’ bij ons, dan 
weet iedereen waar hij of zij aan toe 
is,” vertelt Ben Blom die met zijn bedrijf 
een samenwerkings-
verband heeft met 
Interieurspecialist Den 
Ouden aan de Genie-
weg 13 in Mijdrecht. 
“Zij zorgen ervoor dat 
belangstellenden op 
de eerste verdieping 
in de showroom de 

verschillende systemen kunnen bekijken; 
ze regelen bovendien de bestellingen en 
de verkoop voor mij. Zo kan ik overdag 
op locatie montagewerk uitvoeren. Wat 
betreft de buitenzonwering is er de 
laatste tijd veel vraag naar het merk 
Luxaflex, maar ook andere merken staan 
in de belangstelling. Het ligt eraan om 
welke artikelen het gaat. Dit jaar hebben 
we een goedkoper merk als instap aan 
de collectie toegevoegd. 

Maar er is meer...
Een hype tegenwoordig zijn vaste 
en oprolbare terrasoverkappingen in 
diverse uitvoeringen en maten. Er zijn 
erbij die een glazen dak hebben met een 
geïntegreerde zonwering. De bediening 
is elektrisch. Met terrasoverkappingen 
creëer je meer leefruimte en kan er 
bij mooi weer langer buiten worden 
gezeten, desnoods met inzet van 
terrasverwarmers. Terrasoverkappingen 
kunnen ook gecombineerd worden met 
serrezonwering. Verder zijn er rolluiken. 
Die beschermen uw huis tegen kou en 
warmte, regen of geluidsoverlast en 
doen natuurlijk ook dienst als zonwering. 
Inbrekers worden afgeschrikt door het 
stevige aluminium pantser. Ben: “Wij 

gaan voor het topmerk 
in het assortiment 
en dat is Roma. Met 
hun dikwandige 
geëxtrudeerde kasten 
zijn ze niet alleen 
oerdegelijk, maar ook 
nog eens prachtig 
weg te werken door 

hun compacte afmetingen. Roma biedt 
talloze standaard kleuren voor de kast 
en de geleiders en bovendien zijn de 
rolluiken zéér geruisloos. Hetzelfde 
merk heeft ook buitenjaloezieën in 
het assortiment. Als alternatief voor 
rolluiken biedt een buitenjaloezie de 
beste oplossing. Ze weerspiegelen de 
stralen van de zon en door het draaien 
van de lamellen bepaalt u zelf hoeveel 
licht uw woning binnen komt. Zo verlicht 
u wel de kamer en houdt u de warmte 
buiten.” Zonwering is er ook in de vorm 
van screens. Hiermee voorkom je hoge 
temperatuurstijgingen en hinderlijke 
zonschittering. Ze houden de zon tegen 
en de warmte buiten waardoor het 
binnen altijd aangenaam koel is. Er zijn 
verschillende screentypen: de standaard, 
de windvaste en de luxe screens.

Markiezen
Nog een attribuut waar de Mijdrechtse 
Zonwering Specialist groot in is, zijn de 
traditionele markiezen. Al jaren vormen 
ze een unieke combinatie van romantiek 
en functionaliteit. Door hun bijzondere 
vorm zorgen markiezen voor een bijzon-
dere verfraaiing van ieder gebouw. Of 
het nu gaat om een woning, winkelpand 
of een historische kantoorvilla, er is 
altijd wel een markies die naadloos 
aansluit bij de stijl van het pand. Er is 
keuze uit meer dan 200 verschillende 
dessins. Al deze doeken zijn bovendien 
weerbestendig en schimmelwerend.

Knikarm- en uitvalschermen
Naar zeggen zijn dit wel de meest 

De Mijdrechtse Zonwering Specialist

gebruikte zonweringsystemen voor een 
breed scala aan woningen. Ze zijn er in 
alle maten en soorten, zowel handmatig 
als elektrisch bediende uitvoeringen. 
De uitgekiende terrasschermen bieden 
alle ruimte om buiten te leven en te 
genieten. Knikarmschermen zijn dé 
ideale zonwering voor boven het terras 
en openslaande deuren. De compacte 
uitvalschermen zijn te herkennen aan 
hun strakke moderne vormgeving. 
Bovendien zit het doek van het 
uitvalscherm opgesloten in de cassette. 
Zo blijft het er langer als nieuw uitzien. 
Bij een uitvalscherm is er keuze uit 
ruim 200 waterafstotende en schim-
melwerende doekdessins. Meer weten 
over zonwering? Bij de Mijdrechtse 
Zonwering Specialist kan men u er alles 
over vertellen. Bel voor een afspraak met 
0297-283834.

“Wij gaan 
kijken op 

de locatie.”

Ruim twee jaar timmeren Cees 
Eikelenboom en Dennis Thijssen aan 
de weg met hun bedrijf Houtstook 
Enzo. En de zaken gaan goed. Vooral 
pellet kachels. Op deze kachels krijgt 
men namelijk sinds begin dit jaar een 
flinke subsidie via de overheid. Dit in 
verband met de verlaging van de CO2 
uitstoot wat natuurlijk goed is voor 
het milieu. “Pelletkachels (en pellet 
CV-ketels, die hebben we ook) zijn 

CO2 neutraal. Wij hebben al 
modellen staan vanaf 1095 
euro.” aldus Dennis. “En de 
subsidie is maar liefst vijfhon-
derd euro, dus je hebt hem 
zowat voor de helft. Er gaat 
geperst hout in korrelvorm 
in en uiteraard verkopen wij 
die zakken vanaf vijftien kilo 
hier op de Oosteinderweg 
in onze showroom. Op onze 
website www.houtstookenzo.

nl is alle informatie hierover te vinden. 
Ons assortiment is verder ook enorm 
uitgebreid. We verkopen bijvoorbeeld 
Kamado’s. Dat zijn bbq’s. waarschijnlijk 
kennen mensen The Green Egg’s wel. 
Het merk Kamado is een derde van die 
prijs. Een 14 inch model staat bij ons 
al te koop voor 199 euro. Ze zijn van 
keramiek en dat houdt warmte vast. 
Je maakt er de lekkerste gerechten op 
klaar. Maar er is meer bij Houtstook 

Enzo. Nu de lente in aantocht is wordt 
er gedacht over het oppimpen van tui-
nen en veranda’s. Dennis vervolgt: “Wij 
verkopen diverse kachels voor onder 
de veranda, vuurschalen en –korven, 
Dutch ovens en steenovens. In zo’n 
steenoven kun je brood bakken, maar 
uiteraard ook pizza’s.” Dennis wijst: 
“Deze is bij ons ook te huur. Leuk voor 
een feestje.” Alles voor het buitenleven 
is te vinden in de mooie showroom. 
Zelfs kruidenmengsels voor de bbq 
hebben zij op voorraad.

Bad Boys Brand
Wat er ook te vinden 
is bij Houtstook Enzo 
zijn stoere metalen 
buitenhaarden 
waar je ook in kunt 
barbecueën van 
het merk Bad Boys 
Brand. Deze haarden 

worden gemaakt door gedetineerden 
in Nederlandse gevangenissen en zijn 
helemaal hot. Het zal mannen zeker 
aanspreken en het verhaal erachter 
is zeer bijzonder. Een aantal Bad 
Boys Brand haarden zijn op voorraad. 
Ook voor het aansluiten van kachel, 
rookgaskanalen en schoorsteenaan-
sluitingen is gedacht. En allerhande 
stookhoutsoorten. Om het uitgebreide 
assortiment te bekijken bent u van 
harte welkom om de showroom te 
bezoeken. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 11.00 

tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en op af-
spraak. 0297-769181. 

Bezoekadres: 
Oosteinderweg 277 A. 
Ruime parkeergele-
genheid voor de deur. 

Subsidie op pelletkachels bij Houtstook Enzo

“Het verhaal 
erachter 
is zeer 

bijzonder.”
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Er is een nieuwe, spectaculaire 
tuinroos: Rosa ‘Babylon Eyes’. 
Deze compacte, enkelbloemige 

struikroos kenmerkt zich door een 
rijke bloei en een opvallend ‘oog’ in 
een contrasterende kleur. 

De bloem kijkt je als het ware aan. 
De nieuwe roos is verkrijgbaar met 
rode, lichtroze, donkerroze of oranje 
bloemen en geschikt voor zowel tuin 
als balkon en terras in pot of bak. Door 
zijn compacte vorm past Babylon Eyes 
ook prima in hanging baskets. De sterke 

Babylon Eyes struikroos is zelfschonend. 
Dat betekent dat je geen uitgebloeide 
bloemen meer hoeft te plukken om 
de bloei te verlengen. Op eigen kracht 
verschijnen er tot ver in het najaar 
continue nieuwe bloemen. Babylon Eyes 
is ook aantrekkelijk voor vlinders en 
bijen. Doordat de bloem wijd open staat, 
kunnen ze eenvoudig nectar opzuigen. 
De nieuwe tuinroos kan ongeveer 
veertig centimeter hoog worden en 
houdt van een plekje in de zon. Babylon 
Eyes is zeer geschikt voor het wisselval-
lige Nederlandse klimaat. Wanneer deze 

Blikvanger voor
tuin of terras 

Een haag zorgt voor een knusse 
en groene afscheiding van je 
tuin of terras. Maar de groei 

duurt enkele jaren. Tenminste als je de 
plantjes zelf in de grond stopt. Je kunt 
echter ook gaan voor een kant en klaar 
haag. Lekker makkelijk!

Bijvoorbeeld van een vuurdoorn (Pyra-
cantha). Deze kant en klaar haag geeft de 
tuin direct een volwassen uitstraling en is 
bladhoudend. Per jaar zijn er twee extra 
‘wow-momenten’. In mei verschijnen er 
volop witte bloemetjes en in het najaar zit 
de haag vol oranjerode besjes. Door haar 
stekels weert vuurdoorn honden, katten en 

ander ongewenst bezoek uit de tuin. De 
haag biedt een veilige nestel- en rustplek 
voor vogels. Bovendien zijn lijsters, merels 
en spreeuwen dol op de najaarsbessen! 
Het planten van de haag is heel eenvoudig: 
graaf een sleuf van ongeveer 25 cm breed-
te en diepte en zet de haag erin. Voor het 
beste resultaat voeg je verse haaggrond 
toe. Geef voldoende water en de wortels 
ontwikkelen zich verder in de grond. Is de 
haag bedoeld als tuinafscheiding? Gebruik 
dan palen tussen de haagelementen. Met 
uitzondering van stevige vorstperiodes 
kun je de haag het hele jaar door planten. 
Doordat Pyracantha een trage groeier is, 
hoef je bovendien nauwelijks te snoeien.

Een knusse en groene afscheiding kun je snel plaatsen

roos een plekje in de volle grond krijgt, 
is de plant zelfs bestand tegen matige 
vorst. Babylon Eyes bloeit ieder jaar 
weer opnieuw. Een paar tips. Gebruik 

rozengrond bij het planten van Babylon 
Eyes. De wortels kunnen zich optimaal 
verder ontwikkelen en dat resulteert in 
een extra gezonde en sterke plant.

Interplant Roses

Mobilane

Vogels blij met vuurdoornhaag

Je planten water geven was nog 
nooit zo stylisch als met de 
nieuwste tuinslangen. Deze smijt 

je niet in je schuur, maar geef je een 
ereplaats in je tuin. Als een klein 
monumentje.

Veel mensen richten hun tuin fantastisch 
in, maar gooien de tuinslang vervolgens 
in de hoek. Een lelijk beeld. Dat kan 
anders vond ontwerper Linda Brattlöf 
toen ze een nieuw huis wilde kopen in 
Zweden. Alles was perfect, inclusief een 

idyllische tuin. Alleen de tuinslang die 
er lag, vond ze spuuglelijk. Ze ging op 
zoek naar een mooiere versie, maar die 
was nergens te vinden. Ze besloot toen 
zelf een tuinslang te ontwerpen, eentje 
waarmee je lekker kunt pronken en van 
alle gemakken is voorzien.
Inmiddels heeft ze een producent gevon-
den die de hippe tuinslang in productie 
heeft genomen. Die de tuinslangen ook 
spannende namen heeft gegeven, zoals 
White Snake, Black Swan, Candy Crush 
en Gold Digger. Kies er een kleurig 

Stop de tuinslang niet weg maar geef deze een ereplaats 

Planten stijlvol
water geven

mondstuk bij en je bent helemaal klaar 
om aan de slag te gaan. Mode in je tuin! 
Maak het prachtige plaatje helemaal af 

met een bijzondere muurhouder. Een 
rendier model of een klassieke versie 
geeft de muurhouder extra uitstraling. 

Garden Glory

Nieuwe, spectaculaire tuinroos: Rosa ‘Babylon Eyes’
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Home Decor in Uithoorn heeft 
voor de aankleding en stof-
fering van nagenoeg elk huis 

en bedrijf een uitgebreid scala aan 
producten. Dat varieert van laminaat 
en vloerbedekking tot gordijnen en van 
lamellen, binnen en buitenzonwering tot 
outdoor livingsystemen inclusief allerlei 
woonaccessoires. Home Decor beschikt 
over een ruim bemeten rolstolvriende-
lijke interieurwinkel naast bouwmarkt 
Multimate aan de Wiegerbruinlaan. 
Exclusieve merken, deskundig advies en 
uitstekende kwaliteitsproducten maken 
dat Home Decor voor uw woning of 
bedrijf de juiste stijl in huis heeft. “Wij 
zijn pas tevreden als de klant tevreden is! 
Om dit te kunnen realiseren luisteren wij 
goed naar ieders wensen, adviseren wij 
en komen dan gezamenlijk tot de juiste 
keuze. Daarbij kijken wij ook naar het 
beschikbare budget en voor alles is een 
oplossing,” zo laat Home Decor eigenaar 
Jos van Vliet weten. “Wat wij proberen is 
de klant te ‘ontzorgen’ 
om diens wensen 
zo goed mogelijk in 
vervulling te laten 
gaan. We hebben onze 
eigen montagedienst 
en alles wordt door 
ons zelf ingemeten. 

Met het totaalaanbod en bijzondere 
aanbiedingen onderscheiden wij ons van 
andere woninginrichters.”

Trend naar pvc
Jos: “Als je kijkt naar de vloerbedekking 
is er bijvoorbeeld laminaat in diverse 
soorten wat tal van mogelijkheden biedt. 
Er is een duidelijke trendwisseling van 
laminaat naar pvc. Ideaal voor woningen 
met vloerverwarming omdat de warm-
teweerstand heel gering is. Bovendien 
is pvc in het gebruik minder gehorig 
dan laminaat. Het is te koop in stroken 
en als tegels in betonlook, klassieke 
look, houtlook enzovoort. Binnenkort 
krijgen we overigens een geheel nieuwe 
collectie laminaat met een bijzonder 
dubbelkliksysteem binnen van het merk 
Berry Aloc. Voorts een nieuw laminaat 
onder ons eigen merk Home Collection. 
Een kwalitatief zeer goed laminaat tegen 
een aantrekkelijke prijs omdat we het 
zelf inkopen. Terug van weggeweest is 

ook het Quickstep 
laminaat. Verder is 
er natuurlijk een 
ruime keuze uit diverse 
bekende merken vaste 
vloerbedekking in 
kamerbreed tapijt als 
tapijttegels. Van de 

tapijtcollectie kan een karpet gemaakt 
worden. Alle soorten afwerking zijn 
mogelijk. We hebben zelfs speciaal tapijt 
dat voor 80 procent van mais is gemaakt, 
een compleet natuurproduct. Stof-
feerders van Home Decor kunnen tevens 
de trap (open of dicht, met of zonder 
zijkant) bekleden. Kortom, we hebben 
veel en er kan van alles. Bij ons kan men 
in het hoge segment terecht, maar ook 
in het lage segment wat kwalitatief zeer 
goed is.”

Uw eigen gordijndesign maken
Wie voor gordijnen komt bij Home 
Decor heeft keuze uit collecties van 
verschillende leveranciers. Uniek zijn 
de gordijnstoffen en dessins van het 
Belgische merk ‘Inside’. Het design kan 
men zelf ontwerpen via de PC of Ipad. 
Voor elk interieur en voor elke smaak is 
dat perfect af te stemmen zoals u dat 
zelf wilt. Het uiteindelijke ontwerp (uw 
ontwerp!) wordt in de stof verwerkt. 
Dit is uniek want niemand heeft het 
natuurlijk! Er zijn ontelbare combinaties 
mogelijk. Zie www.insidebelgium.be. De 
gordijnstof wordt na productie door de 
fabrikant bij Home Decor afgeleverd. Een 
brede keuze is er ook in de vouw- en 
rolgordijnen. Vouwgordijnen kunnen voor 
rechte en schuine ramen gemaakt wor-

Home Decor biedt totaalconcept 
voor elk interieur

den. Rolgordijnen kunnen desgewenst 
contra-rollend geleverd worden. Jos: 
“Er is ook een duidelijke ontwikkeling 
richting Domotica, dus het op afstand 
bedienen van bijvoorbeeld gordijnen, 
verlichting en dergelijke met een simpele 
afstandsbediening. Er zijn intussen ook 
aandrijfsystemen die worden voorzien 
van een oplaadbare accu en dus 
onafhankelijk van het lichtnet werken. 
Er loopt bij ons momenteel aan actie 
waarbij men 25 procent korting krijgt bij 
de aanschaf ervan. Sinds kort is er ook 
een gunstig geprijsde eigen collectie 
raamdecoratie op het gebied van houten 
jaloezieën, plissés en duettes, eveneens 
onder de naam Home Collection.” Volop 
keus is er ook uit allerlei soorten en 
maten shutters van diverse topmerken. 
Shutters zijn houten binnenluiken met 
verstelbare lamellen. De bediening kan 
zowel handmatig als elektrisch met 
afstandsbediening.

Zonwering
Bij Home Decor vindt u naast binnenzon-
wering ook een uitgebreid assortiment 
buitenzonwering. Dat kan zowel hand-
bediend of elektrisch uitgevoerd worden. 
Er is een zeer ruime collectie doeken 
en indien gewenst kunnen wij het oude 
scherm voorzien van een nieuw doek. Er 
zijn geregeld actiematige aanbiedingen, 
bijvoorbeeld gratis montage bij een 
bestelling. Tot slot heeft Home Decor 
een wisselende collectie accessoires dat 
altijd trendvolgend is en voor verlichting 
is er keuze uit het Philips assortiment.

“Wij zijn pas 
tevreden 

als de klant 
tevreden is!”
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Een bed moet natuurlijk vooral 
goed slapen. Daar draait alles in 
eerste instantie om. Maar je wilt 

natuurlijk ook dat jouw slaapkamer er 
stijlvol uitziet. Dat deze lekker smoelt.

Dat kan met de nieuwe collecties bedden, 
die soms niet eens zozeer op een bed 
lijken, maar niet zouden misstaan in een 
woonkamerinterieur. Met een lounge-uit-
straling bestemd voor een jonge stijlvolle 
doelgroep, die gaat voor design en kwali-
teit. Zoals de duurzame Auping Essential, 
vervaardigd van gerecyclede materialen. 

Met een speciaal hoofdbord, verkrijgbaar 
in verschillende maten en stoffen, is deze 
eigentijdse en tijdloze uitvoering helemaal 
naar smaak te personaliseren. Daardoor 
past het in ieder interieur. Je geeft jouw 
smaak helemaal zelf vorm door het 
gestoffeerde hoofdbord aan te passen of 
door te variëren met stoffencollecties. En 
je kiest daarbij natuurlijk voor de bodem 
en het matras die jij het lekkerste vindt 
liggen. Maatwerk, maatwerk, maatwerk. 
Met als resultaat een designbed met 
ranke belijningen, waarin je je helemaal 
thuis voelt. Leef je lekker uit!

Design en kwaliteit ontmoeten elkaar in de slaapkamer

Modern bed 
met karakter

Het levendige, onverwachte en 
inspirerende leven in de stad vormt 
de inspiratie voor de nieuwe keuken 

vol contrasten. Waarbij je losse elementen 
op maat combineert tot een karaktervol 
geheel. 

Spannend maar ook rustig, gedurfd en be-
scheiden. Een keuken die past in een loft, maar 
zeker ook in een gerenoveerd appartement 
of charmant rijtjeshuis. De nieuwe keuken 
nodigt uit om samen met familie en vrienden 
te koken en genieten. In de open ‘regalen’ aan 
de voor- en achterkant van het eiland vertel je 
jouw verhaal met eigen accessores. Daar geef 
je jouw keuken een persoonlijke touch met een 
leuk reissouvenir, sfeervolle foto’s of unieke 

decoratie. Van rommelmarktvondst tot desig-
nklassieker, al je ervaringen kun je hier kwijt. 
Leuk en trendy. Ook wat materialen betreft, 
zoekt de nieuwe keuken de natuur op: van een 
robuust werkblad uit graniet, tot regalen van 
donkerzwart eiken. Je kiest bijvoorbeeld voor 
‘toon op toon’-combinaties en gaat daarnaast 
contrasten niet uit de weg: lades in een lichte 
kleur versus een donker corpus of omgekeerd. 
Op die manier geef je jouw keuken dynamiek 
en knipoog je met een zachte gloed van 
gepolijst roestvrij staal, tegelijk naar de 
typische levendigheid in de stad. Meer dan 
ooit vormen losstaande elementen een flexibel 
geheel en mag je spelen met onconventionele 
combinaties. Het resultaat is een keuken die je 
nergens anders terug zult vinden.

Levendig, onverwacht en inspirerend

Auping 

Urban

Nieuwe keuken vol contrasten

Hoe origineel wil je het hebben 
in huis. Verlichting in de vorm 
van sfeervolle ballonnen die 

tegen het plafond geplakt zitten. Het 
is een van de bijzondere nieuwko-
mers in woonland. 

Met de nieuwste woontrends is het 
iedere dag een feestje in huis. Dat 
vrolijke thema, dat past bij het voorjaar, 
heeft diverse designers, zoals Boris 
Klimek, geïnspireerd tot volledig nieuwe 

ontwerpen. Omdat ballonnen bij een 
feestje horen, heeft Klimek ze vertaald 
in handgeblazen plafondlampen van 
glas, waarmee je een echt statement 
maakt in huis. Iedereen zal zich 
verbazen wanneer je aan het koordje 
van de ballon trekt en deze in een 
lamp verandert. Het aardige is dat je 
verschillende formaten en kleuren met 
elkaar kunt combineren om zo een 
geheel eigen ontwerp te maken en zo je 
eigen vrolijkheid in huis te creëren. Hier 

Verlichting in de vorm van ballonnen

Iedere dag een 
feestje in huis

Fonq

word je echt blij van, toch? Overigens is 
de lampballon niet de enige noviteit die 
we voorbij zien komen. We hebben ook 

al een vaas in de vorm van een tas of 
hoed gezien en behoorlijk eigenzinnige 
banken. Genieten!
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Inbouwkasten en schuifwanden  
op maat en gemonteerd
Multimate bestaat 20 jaar en is vijf 

jaar gevestigd op de locatie aan de 
Wiegerbruinlaan, met ernaast ‘buurman’ 
Home Decor aan wie het gelieerd is. 
Multimate is een belangrijke speler in de 
bouwmarktsector waarmee naast Kar-
wei, Gamma en Praxis duidelijk rekening 
moet worden gehouden. Multimate, met 
een vloeroppervlak van 3.000 vierkante 
meter, heeft een uitgekiend assortiment 
in huis aan bouwmaterialen, ijzerwaren, 
gereedschappen, attributen en 
onderdelen voor elektra, verf en behang, 
sanitair en tegels, artikelen voor in het 
huishouden, voor 
de tuin en zelfs voor 
de fiets en de auto. 
Maar meer nog op het 
gebied van service en 
dienstverlening laat 
men van zich horen. 
De bouwmarkt gaat 

net zoals Home Decor voor een totaal-
concept, gekoppeld een hoog service-
niveau en dienstverlening. Onder meer 
met het verlenen van montageservice 
voor inbouwkasten die door Multimate 
op maat kunnen worden gemaakt en 
geleverd, inclusief kastinterieur en 
schuifwanden in allerlei uitvoeringen. 
Naast deze montageservice zijn er nog 
zeven andere servicediensten waar men 
naar believen gebruik van kan maken. 
Zie daarvoor en meer de website 
www.uithoorn.multimate.nl.

Zelf doen of laten plaatsen? 
De inbouwkasten met kastinterieur en 

schuifwanden die vol-
ledig op maat en voor 
elk type woning kun-
nen worden gemaakt, 
behoren wel tot de 
bijzondere producten 
in het assortiment. 
In samenwerking 

Multimate meer dan een 
volwaardige bouwmarkt

met Multimate kunt u de kast(en) zelf 
(online) samenstellen met de door u 
gewenste materialen, zoals panelen, 
spiegels, accessoires en verlichting. 
Na de ontvangst van ene offerte kunt 
u de opdracht tot levering geven. Een 
medewerker van Multimate komt 
de maten voor de kast(en) bij u aan 
huis persoonlijk opmeten en zorgt er 
vervolgens voor dat het ‘bouwpakket’ 
voor u wordt samengesteld. Dit wordt 
bij u thuis afgeleverd. Wie handig is kan 
de kast(en) dan zelf in elkaar zetten. 
Wilt of kunt u die niet zelf monteren en 
plaatsen, dan kan de montageservice 
dat voor u doen, desgewenst inclusief 
het kastinterieur, verlichting en acces-
soires. Tot en met eind van deze maand 
maart heeft u bij een bestelling van 
kasten en/of schuifwanden recht op 
gratis plaatsing in de maand april.

Onderscheidend in serviceverlening
Bij Multimate is men niet duurder uit 
dan bij andere bouwmarkten, eerder 
geniet men van ‘prettige prijzen’ en 
tarieven. “Op onze website kan men 
die zien en beoordelen. Wij koppelen 
er bovendien een stukje extra service-
verlening voor de klant aan vast. Daarin 

onderscheiden wij ons. Bovendien 
lopen er bij ons elke week en maand 
aantrekkelijke acties, zoals nu met de 
inbouwkasten en schuifwanden.” licht 
Pieter Dubbelman van Multimate toe. 
“Dat betekent dat klanten die bij ons 
deze maand een kast kopen deze in 
april gratis op locatie (thuis) door een 
van onze medewerkers in elkaar kan 
laten zetten en plaatsen. Hulp wordt ook 
gegeven bij deuren afhangen en ander 
montagewerk, zoals vloeren leggen als 
de delen daarvan bij ons zijn gekocht en 
zo meer. Wij willen dus een flinke stap 
verder gaan ten opzichte van andere 
bouwmarkten waar het hoofdzakelijk 
‘cash en carry’ is. Onze serviceverlening 
is ideaal voor mensen die het zelf niet 
kunnen of aandurven, zoals de senioren 
in onze samenleving die soms de 
kracht niet meer hebben om wat men 
hier heeft gekocht in huis te monteren 
of te installeren. Dat kunnen wij dan 
tegen een kleine vergoeding voor hen 
doen. En wie verder wil op het gebied 
van woninginrichting kan naast ons 
terecht bij Home Decor. Wij vormen 
samen daarmee formeel een geheel, 
ook in serviceverlening, maar hebben 
gescheiden winkels.”

“Elke week 
en maand 

aantrekkelijke 
acties.”
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Meubelstofferen is een vak apart 
en verreist kennis, inzicht en 
vaardigheid om met tal van 

materialen een zitmeubel te vervaardi-
gen. Er zijn verschillende redenen om 
een meubel opnieuw te laten stofferen. 
Sommige mensen zijn aan hun meubel 
gehecht omdat het een oude stoel 
of bank van oma betreft of fauteuil 
prettig zit. Ook al is de stof versleten 
de onderstoffering vaak niet. Met de 
hedendaagse stoffen en materialen kun-
nen wij van een oude stoel of bank weer 
een meubel maken dat niet onder doet 
voor nieuw. Wij kunnen wij u adviseren 
welke stof voor uw situatie het beste is 
en zijn eventuele wensen bespreekbaar. 
In ons atelier te Mijdrecht hebben wij 
een uitgebreide collectie stoffen en leder 
waaruit u een keuze kunt maken. 

Klassiek Stofferen
Binnen het meubelstofferen 
onderscheiden we het klassieke en het 
moderne stofferen. Bij het klassieke 
meubelstofferen moet u denken aan 
een oude fauteuil uit grootmoederstijd 
of bijvoorbeeld een antieke bank. De 
basis van deze meubelen is een solide 
beuken/eiken romp die vroeger geheel 
met de hand werd vervaardigd. Met 
verschillende materialen zoals, singels, 

springveren, crijn, jute en spijkertjes 
maakte men van een kale romp een 
compleet zitmeubel. Wij krijgen deze 
meubelen vaak onder handen daar de 
kwaliteit er voor gezorgd heeft dat er 
een heleboel bewaard is gebleven.
Deze vorm van meubelstofferen is 
conventioneel en arbeidsintensief. 
Iedere stoel of bank word ontdaan van 
zijn oude bekleding en vaak zit onder 
de oude stof nog een laag stof omdat 
die niet door iedere stoffeerder wordt 
verwijderd. Hierna kan worden bekeken 
in hoeverre de onderstoffering in orde 
is en of de verbindingen van de romp 
nog allemaal vastzitten. Ook gebeurt het 
dat we een stoel of bank helemaal kaal 
halen en dat we vanaf de kale romp het 
meubel op de traditionele manier weer 
opnieuw stofferen. Iedere keer is het 
resultaat weer verrassend en of er nu 
gekozen wordt voor een traditionele stof 
of voor één met een moderne uitstraling, 
het meubel gaat weer voor jaren mee.

Modern Stofferen
Deze vorm van stofferen kenmerkt zich 
door het gebruik van voorgevormde 
materialen, schuim en het stofferen 
van losse onderdelen. Ook deze tak 
van stofferen vereist securiteit daar de 
technieken en materialen weer anders 
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Stoffeerderij Exclusive

zijn dan bij het klassieke stofferen. Wij 
stofferen regelmatig moderne klassiekers 
zoals: artifort.com, bebitalia.it, casina.it, 
fritzhansen.com, gispen.com, knoll.com, 
leolux.com, rolf-benz.de, thonet.nl 

Referenties
Hoewel wij u graag willen vertellen 
voor wie wij werkzaam zijn, respecteren 
wij de privacy van onze clienten. Om u 
echter toch een indruk te geven van ons 
clientenbestand, treft u hieronder een 
beknopt overzicht aan. Wij zijn werkzaam 
voor zowel particulieren als bedrijven. 
Voor verschillende hotels in de regio, 
waaronder een vijf-sterren hotel in 
Amsterdam en hotel met historie in  

‘s-Gravenhage, verzorgen wij de stof-
fering van meubilair. Het gaat hierbij 
niet alleen om stoelen en fauteuils maar 
tevens om gordijnen en bedspreien. Ver-
der hebben wij enige tijd geleden voor 
een gerenommeerd accountantskantoor 
Thonet stoelen uit het bedrijfsrestaurant 
opnieuw gestoffeerd. Wij werken tevens 
regelmatig samen met een interieur-
decorateur die in opdracht de gehele 
inrichting van een woning voor haar 
rekening neemt. Verder vervaardigen 
wij van tijd tot tijd bootkussens voor een 
zeilmakerij en verzorgen wij, in opdracht 
van een decor– en interieurbouwer de 
stoffering van meubelen voor diverse tv-
programma`s en andere evenementen.

Voor modern en klassiek stofferen 
van uw bank of fauteuil!

Ook voor al uw boot-caravan en lounge kussens

Nijverheidsweg 16 Mijdrecht      06 22 68 44 04
stoffeerderijexclusive@hotmail.com

www.stoffeerderijexclusive.nl

Gerard Keunen al meer dan 50 jaar 
een begrip in de regio

Al 50 jaar is Gerard Keune Meu-
belen een begrip in Uithoorn 
en omgeving. Begonnen als 

antiekzaakje heeft de familie Keune de 
zaak uitgebouwd tot een veelzijdige in-
terieurwinkel waar iedereen wel iets van 
zijn gading vind of kan laten maken. 
U, als klant, kan uw interieurwensen 
werkelijkheid laten 
worden. Uw ont-
werp kunt u samen 
met een van de 
medewerkers laten 
uitwerken, waarna 
diverse ambachte-
lijke werkplaatsen 
in Nederland en 

Europa het gaan maken. Handge-
schilderde, geheel om maat gemaakte 
kasten en tafels worden van massief 
hout gemaakt. U vertelt welke maten, 
indelingen, details en kleuren het 
meubel moet krijgen. De professionele 
ambachtslieden maken er een kwali-
tatief hoogwaardig product van. Een 
andere specialiteit van Gerard Keune 
Meubelen is het op maat laten maken 
van meubelen gemaakt van origineel 
oud eikenhout. Hiervoor worden 100 
tot 300 jaar oude eiken balken gebruikt 
om mooie geheel massieve eettafels, 
kasten, barbladen, bedden, etc., etc. 
te laten maken. Ook hier bepaalt u als 
klant hoe het er uit moeten komen te 
zien. Verder vind u een uitgebreid as-

sortiment vloeren. Van 
houten (lamel-parket) 
vloeren uit de serie 
‘Hollandsche Vloeren® 
zowel in brede planken 
als in visgraat, tot 
Avatara kunststof 
vloeren van Ter Hürne, 
die nauwelijks van echt 

hout zijn te onderscheiden door hun 
vlijmscherpe digitale 3D printtechniek. 
In het verlengde van de vloeren bestaat 
er ook de mogelijkheid uw trap te laten 
renoveren. Uw trap kan dan een prach-
tig onderdeel worden van uw interieur. 
Breng een bezoek aan onze 1000 m2 
grote winkel met vele woonaccessoires 
en Brocante. Het parkeren is gratis.

“Uw ontwerp 
kunt u laten 
uitwerken.”

Gerard Keune Meubelen
Schans 7-11
1421 BA Uithoorn
0297-561633
Info@gerardkeune.nl
www.gerardkeune.nl
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We keren in ons huis 
terug naar de natuur. Met 
‘authentieke’ materialen 

creëren we een prettige thuisomge-
ving, waar we ons lekker voelen.

Modern, oosters, traditioneel. Iedereen 
heeft zijn eigen visie op de inrichting 
van de woning. Toch merken we dat de 
trend met veel natuurlijke materialen 
het goed doet. Daarmee komt je huis 
echt tot leven. Het begint al met een 
niet te strakke houten vloer. Een vloer 
van authentieke planken vormt de basis 

van een sfeervolle omgeving. Hout is 
vervolgens prima te combineren met 
metaal en mooie stoffen. Er zijn diverse 
labels die zich hebben gespecialiseerd 
in de ‘natuurlijke’ inrichting van de 
woning. Maar het aardige van deze 
trend is ook dat je heel makkelijk zelf 
aan de slag kunt gaan. Door er lustig 
op los te combineren en verrassende 
meubelstukken samen te voegen, creëer 
je een stoere en warme plek, waar je 
graag verblijft. Een beleving met een 
pure uitstraling. Precies datgene waar 
iedereen tegenwoordig naar zoekt. Een 

Hout, metaal en mooie stoffen maken het interieur

We keren terug 
naar de natuur

Zoals een nieuwe jas wonderen doet 
voor je wintergarderobe, zo is be-
hang een echte eyecatcher in het 

interieur. Deze duidelijke omlijning voor 
al je meubels en accessoires laat zien 
wie jij bent en dus is het tijd om kleur te 
bekennen. Ga je voor hip of luxe?

Ga je voor hip? Dan gaat geen trend aan 
jou voorbij: je volgt streetstyle blogs op de 
voet en instagramt er op los. Je wilt alles 
proberen, maar weet hoe je dingen af moet 
stylen om ze eigen te maken. Die ‘durf’ pas 
je ook toe in je interieur. In plaats van een 
hele hoop nieuwe accessoires te kopen, weet 

je dat je met een nieuw behang direct een 
groots gebaar maakt. Bovendien vormt dat 
nieuwe behang een perfecte achtergrond 
voor je selfies. Met deze prints op de muur zit 
je bovenop de trends.
Of neig je juist naar luxe? Warm kasjmier, 
boterzacht kalfsleer, rijke zijde maar ook 
ambachtelijk gemaakte jeans: kwaliteit en 
mode gaan voor jou hand in hand. Je gelooft 
niet in ‘alles nieuw’ maar breidt je collectie 
geleidelijk uit. Je weet dat je met behang 
voor een grootse stijlinjectie zorgt, vooral 
wanneer je kiest voor luxe wandbekledingen, 
die bijzondere materialen en ontwerp 
combineren voor een rijke uitstraling.

Mode voor de muur: hip of luxe

stuk knusheid. Zoek je naar concrete 
accessoires dan kun je denken aan 
een industriële lamp, een grote schouw 

of een mega vloerkleed. Die maken 
het plaatje helemaal af. Experimenteer 
gerust!

Basiclabel

woonmodetrends.nl

Een nieuw behang doet wonderen

Bouwen wordt de laatste 
jaren complexer. Eigentijdse 
ontwerpen zorgen voor steeds 

meer uitdagende glaspartijen aan 
woningen. Producenten in zonwering 
komen daarom met nieuwe oplos-
singen.

Flexibiliteit en maatwerk zijn de 
toverwoorden in de nieuwe collecties, 
geschikt voor grote lichtstraten en kleine 
veranda’s. Als een Zwitsers zakmes, dat 
voor elke behoefte een oplossing biedt.
Voor kleine veranda’s waren er tot dusver 

amper oplossingen, maar vanaf dit jaar 
kan elke horizontale of hellende begla-
zing worden afgedekt. Rechtstreeks of 
met steunvoeten. Als terrasoverkapping, 
verticaal als screen, horizontaal voor 
plafondopeningen en als inbouw tussen 
twee muren. Het is allemaal mogelijk. 
Tegelijk maken de zijdelingse screens 
een opmars, net als de integratie van 
ledverlichting en regenwering. Zelfs het 
doek kun je naar keuze bewegen van 
boven naar beneden of van links naar 
rechts. De nieuwste trends in zonwering 
geven een strakke en tijdloze uitstraling, 

Maatwerk voor kleine en grote oppervlakten

Meer mogelijk 
met zonwering 

geschikt voor elke bouwstijl, van klassiek 
tot modern. Het innovatieve ‘schroefloze’ 
design focust op het kleinste detail en 
zorgt zowel voor uniformiteit als voor 
een bijzonder fraai, esthetisch resultaat. 
Bovendien zijn de systemen extreem 

windbestendig en insectenwerend. Aan 
alles is gedacht. Kijken we naar het 
buitenleven dan zijn er ook veel oplos-
singen voor de verschillende daktypes: 
lamellendaken, patio’s of vouwdaken en 
pergola’s met opgerolde doek.

Harol
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