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Tuinplannen?

Industrieel wonen is rauw, ruig en stoer

Bouwcenter Blauwhoff
weet hoe ‘t werkt!

Mannelijk wonen zonder
frutsels

D

H

e geur van het voorjaar,
zinderende zon in de
zomer of de laatste
mooie dagen van het jaar. Wat
is er heerlijker dan genieten van
de buitenlucht. In het bos, bij zee
en natuurlijk in jouw eigen tuin.
Bouwcenter Blauwhoff helpt
je bij het realiseren van jouw
eigen paradijsje. Bij Bouwcenter
Blauwhoff kun je inspiratie
opdoen in de aangelegde
showtuin voor tuininrichting
en krijg je handige tips over
tuinonderhoud. Je kan kiezen
uit de nieuwste trends in bestrating en hout. Bouwcenter
Blauwhoff is leverancier van
‘MBI De Steenmeesters’ de
uitvinder van betonstenen met
een hoogwaardige toplaag, die
uit kleurechte, natuurlijke materialen bestaat. Ook is Bouwcenter
Blauwhoff dealer van ‘Gardenlux’,

een toonaangevende leverancier
van sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve
tuinelementen. Op de site van
Gardenlux vind je tips van Rob
Verlinden om tot jouw juiste
bestratingskeuze te komen. In
de Bouwcenter Profshop vind
je een groot assortiment aan
handige gereedschappen om het
werk in de tuin licht te maken.
Op werkdagen van 7.00 uur tot
17.00 uur en op zaterdag van
7.30 uur tot 12.30 uur geven de
tuinspecialisten van Bouwcenter
Blauwhoff jou graag advies. De
tuinshowroom is op zaterdag
wel van 12.30 uur open tot
16.00 uur voor oriëntatie en
inspiratie, maar er zijn dan geen
tuinspecialisten aanwezig. Voor
meer informatie kijk dan op
www.tuincenterblauwhoff.nl of
op www.bouwcenterblauwhoff.nl.
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Nieuwe generatie vinylplanken in hout of betonlook

De Maricken wordt
werkelijkheid

D

e kersverse nieuwbouwwijk
Maricken in Wilnis gaat bestaan uit een variëteit aan
woningtypen. Zo zijn nu de eerste
eengezinswoningen in aanbouw en
luxe tweekappers ontworpen door
Jan des Bouvrie zijn in verkoop.
Bouwmaatschappij Verwelius
ontwerpt momenteel verschillende
typen woningen voor het overige
deel van de wijk. Op het gedeelte
wat de gemeente nu nog aan het
voorbelasten is met zand worden
de komende jaren -afhankelijk
van de marktvraag- geschakelde
woningen en tweekappers gerealiseerd. De eerste woningen worden
naar verwachting in de tweede
helft van 2016 opgeleverd. Stedenbouwkundig is de wijk zo opgezet
dat de meeste woningen een
noord-zuidligging hebben. Hierdoor
kunnen nagenoeg alle woningen
worden voorzien van zonnepanelen.
Ze zijn daarmee klimaatvriendelijk
en buitengewoon prettig voor uw
portemonnee. Door de variëteit
aan ontwerpen van verschillende
architecten in de wijk krijgt ieder
deel zijn eigen stijl en uitstraling.
De hoofdontsluiting van de wijk,
de Marickenlaan, heeft een brede
laanstructuur welke u welkom

heet. De woonstraten krijgen met
hun rode bestrating en bomenrijen
een sfeervolle uitstraling. In de
wijk is ook de realisatie van een
park met waterpartij opgenomen.
Daarnaast komt aan de overzijde
van de Mijdrechtse Dwarsweg
ten noorden van de wijk het
natuurgebied Marickenland waar
deze wijk straks direct op aansluit.
Een recreatiegebied om lekker te
genieten van de buitenlucht. Het
wordt dus een wijk waar je met
plezier gaat wonen, een wijk waar
je energie van krijgt. Dat is pas fijn
thuiskomen! Wonen in De Maricken kan al vanaf € 210.600,- v.o.n.
Nieuw in verkoop is het volgende
blok met 8 Zonnige rijwoningen.
Met deze woningen wordt ook al
direct gestart met bouwen. U bent
dus verzekerd van de bouw van uw
nieuwbouwwoning in dit project.
Wilt u ook wonen in de Maricken,
neem dan contact op met
Brockhoff Makelaars op 020 543 73
75. Kijk op www.demaricken.nl voor
de beschikbare woningen. Of kom
langs in ons verkoopkantoor op de
bouwlocatie aan de Mijdrechtse
Dwarsweg op woensdag en vrijdag
geopend van 15:00 uur tot 17:00
uur.

Het beste van twee
werelden

D

e natuurlijke elegantie van
hout en steen, gecombineerd met de praktische
voordelen van slijtvast vinyl. Voor
wie niet kan kiezen tussen vorm
en functie, bestaan er nu prachtige
vloeren die het beste van twee
werelden combineren.
Vinyl is niet meer van echt te
onderscheiden en geschikt voor
iedere ruimte in huis. Er zijn
prachtige collecties met duurzame
planken of tegels van vinyl met een
uitgesproken beton- of houtuitstraling. Van een fascinerende houtnerf
met gedetailleerde textuur tot een

koele betonlook met een vleugje
glitter. Deze duurzame planken
en tegels zijn natuurlijk gewoon
gemaakt van slijtvast vinyl. Dankzij
een speciale beschermlaag wordt
de vloer beschermd tegen vocht
en vlekken en krijgt de keuken of
badkamer toch die tijdloze look,
geïnspireerd door de rijkdom van
de natuur. Het aardige is dat er
amper meer grenzen bestaan in de
uitstraling van de vloer. Met tal van
verschillende dessins en kleuren
kun je een register van stijlen
opentrekken, van Scandinavisch
fris tot dynamisch en gedurfd. Je
kunt je dus flink uitleven.

Groenblijvers vormen een vaste basis

Het hele jaar een groene tuin

M

et groen om je heen
voel je je aantoonbaar
prettiger. Toch laten
veel planten in het najaar hun
blad vallen. Daarom is het
belangrijk een goede keuze te
maken bij de aanplant van je tuin
om ook in de koude maanden te
genieten van de groene natuur.
Om tuin of terras het hele jaar
door te voorzien van groen, kun
je kiezen voor tuinplanten die
permanent hun blad behouden.
Groenblijvers vormen een vaste
basis in de tuin en afhankelijk van
het seizoen geven ze bovendien
iets extra’s: bloemetjes, besjes
of bijzondere bladverkleuringen.
Het najaar is een prima moment

om dergelijke planten een plek
in tuin of pot te geven. Want op
deze wijze kun je ook jouw terras
groen houden. De top vijf van
groenblijvers zijn de glansmispel
oftewel de photinia. Maar ook de
leucothoe, sneeuwbal (viburnum),
schijnhulst (osmanthus) en pieris
zijn erg fraai.

VisionPictures

Foto: Rolf Benz

Lekkere bank geeft gevoel van vrijheid

Meer sfeer met kleurige
kussens

D

e bank is uitgegroeid tot
een stijlelement in de
woning. Maar ook eentje
die comfortabel moet zitten of
liggen.
Omdat het een investering voor
jaren is, mag je best even stil
staan bij de keuzes die je maakt.
Want met eenzelfde meubel
kun je nog steeds regelmatig
een ander gezicht aan de bank
geven. Bijvoorbeeld door sfeer
te creëren met kussens. En ga
bijvoorbeeld eens niet voor een
grote hoekbank die je maar op
één manier kunt neerzetten.
Veel leveranciers bieden de
mogelijkheid binnen een programma losse elementen aan te
schaffen waardoor je steeds een
ander gezicht aan de huiskamer

geeft. Door te combineren.
Met een bankstel creëer je een
eigen leefwereld. Natuurlijk
moet de bank in eerste instantie
goed zitten. Dat betekent dat je
niet alleen naar de zitbreedte
moet kijken, maar ook naar de
zitdiepte en zithoogte. Je wilt
niet met je voeten boven de
grond bungelen. De keuze in
stof of leer is oneindig groot.
Wil je er trendy bijhoren, dan
kies je voor een wat sobere
basiskleur die je met kussens
opfleurt. Een zachte loungebank
met een nonchalante look doet
het goed. Dankzij innovatieve
mogelijkheden zijn banken
steeds vaker aan te passen en
verstelbaar aan de persoonlijke
relaxpositie. Wel zo handig.

et is de absolute trend
van deze tijd: industrieel
wonen oftewel rauw,
ruig en stoer. Het nieuwe wonen
is niet voor watjes. Meubels
hebben oude en simpele vormen
en lijken soms rechtstreeks uit
de werkplaats te komen. In dit
‘mannelijke’ interieur zie je geen
frutsels, alles heeft een functie
en dat geeft het interieur een
bijzonder karakter. Toch is het
interieur ook comfortabel voor
vrouwen dankzij de zachte tapijten, diepe kleuren en het trendy
behang. Iedereen voelt zich hier
op zijn gemak. Mannelijk wonen
betekent niet dat het huis eruit
moet zien als een uitgewoonde
mancave. Er is hier geen plaats
voor een ver sleten Chester eld,

wel voor een luxe doorgestikte
lederen bank in cognackleur
of een relaxstoel. Zitten is een
werkwoord in de woonkamer. De
combinatie met een industriële of
houten vloer met een hoogpolig
tapijt en een vlak kleed zorgt
zelfs voor een luxe uitstraling,
terwijl de kleur op de muur
de ruimte een warm karakter
bezorgt. Met mannelijk wonen
kun je alle kanten op. Door meer
staal en industriële ramen te
gebruiken, krijgt de inrichting de
uitstraling van een werkplaats.
Maar je kunt het ook dichter
bij jezelf houden door deze
materialen niet toe te passen. Dit
thema biedt daardoor voldoende
mogelijkheden om er een geheel
eigen stempel op te drukken!

Bron: Woonmodetrends.nl

P. Hoekwater B.V. is
Noodverlichtingspecialist

P

Hoekwater B.V., de
elektrotechnisch installateur
in Aalsmeer gaat zich nog
meer profileren als specialist op het
gebied van noodverlichting. Het bedrijf heeft zich aangesloten bij De
Noodverlichtingspecialist. Dit is een
landelijk samenwerkingsverband
van elektrotechnisch installateurs
die naast het traditionele installatiewerk gespecialiseerd zijn in
veilig en eerlijk onderhoud van
noodverlichting. Noodverlichting
zorgt ervoor dat medewerkers en
bezoekers van bedrijven in geval
van calamiteiten veilig en snel het
pand kunnen verlaten. Eigenaren
van gebouwen en werkgevers
zijn ervoor verantwoordelijk dat
de noodverlichtingsinstallatie
betrouwbaar is. Jaarlijks moet
deze worden gecontroleerd. “Wij
kunnen vakkundige ondersteuning
bieden bij die verplichting”, vertelt
directeur Frans Sparnaaij van P.
Hoekwater B.V. “We maken een
noodverlichtingsplan, zorgen voor
aanleg of aanpassing van de installatie en controleren deze jaarlijks
volgens de ISO 79-norm. Kortom:
we nemen de zorgen geheel
uit handen. Onze monteurs zijn
daarvoor speciaal opgeleid.”
Levens redden
Aandacht voor noodverlichting is

geen overbodige luxe, vindt Frans
Sparnaaij. “Veel ondernemers zien
het als een last. Maar wanneer ze
niet aan de verplichtingen voldoen,
kunnen ze een boete krijgen.
Bovendien kunnen ze problemen
krijgen met hun verzekeraar
wanneer na een calamiteit blijkt dat
ze niet aan hun zorgplicht hebben
voldaan. En bovenal: noodverlichting kan levens redden. Wij helpen
om de installatie in uitstekende
conditie te houden.”
Over P. Hoekwater B.V.
P. Hoekwater B.V. is actief in
nieuwbouw- en renovatieprojecten,
variërend van gebouwen in de
utiliteit, woningbouw tot industrie.
Opdrachtgevers kunnen het
bedrijf inschakelen voor diverse
elektrotechnische installaties,
brandbeveiligingsinstallaties,
inbraakbeveiligingsinstallaties,
domotica installaties en service
& onderhoud. De dienstverlening
omvat het gehele traject: van
advies en ontwerp tot realisatie en
onderhoud.
U vindt P. Hoekwater B.V., Meer
dan Licht Alleen, aan de
F.A. Wentstraat 2a te Aalsmeer,
0297-324260/06-54278230,
www.hoekwater.nl,
verkoop@hoekwater.nl

Zaterdag 2 april:

Kinderkamer versier je met beeldend behang

Kom naar het Hypotheek
Inloopspreekuur

B

en je op zoek naar een nieuw
huis? Dan kan het binnenkort
ineens zo zijn dat je je
droomhuis hebt gevonden! Kom dan
meteen even langs op het Hypotheek Inloopspreekuur, want daar
kun je terecht met al je woonvragen.
Het hypotheek Inloopspreekuur
wordt op 2 april gehouden. De
Rabobank aan de Stationsweg 8 in
Aalsmeer en aan de Polarisavenue
150 in Hoofddorp zijn geopend tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Iedereen
is welkom op het Hypotheek Inloop-

spreekuur. De Rabobank adviseurs
staan klaar om geheel vrijblijvend je
meest uiteenlopende woonvragen
te beantwoorden. Bijvoorbeeld of
je je droomhuis kunt betalen en
wat je maandlasten dan zijn. Maar
we kijken ook mee als je twijfelt
tussen verbouwen of verhuizen. En
ondernemers laten we zien hoe je
al snel voor een hypotheek in aanmerking kunt komen. Loop dus op 2
april even binnen op het Hypotheek
Inloopspreekuur. Met je droomhuis
in gedachten.

Verlichting in de vorm van ballonnen

Iedere dag een feestje in huis

H

oe 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
nieuwkomers 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 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!

Dick Vollmuller

Voorzitter VVE aan het
woord over Molenstaete

W

onen in het oude
dorp van Aalsmeer
in een stijlvol appartementencomplex met een prachtige naam
“Molenstaete”. Elke dag zijn wij
blij dat we de keuze gemaakt
hebben om hier te gaan wonen. Een heerlijk en comfortabel appartementen Complex met
een aaneenschakeling van verschillende appartementen. Er is
er niet één het zelfde, het blijft
uniek. Een geweldige mix van
oude details en traditionele elementen, die we tegenwoordig
zeer zelden om ons heen zien !
Het overgrote deel van de appartementen is verkocht en de
bewoners zijn allen erg blij met
de nieuwe woonomgeving. Dat
maakt het wonen tot een plezierige aangelegenheid. Samen
met een aantal andere bewoners
vormen wij een enthousiaste
vereniging van eigenaren die de
belangen behartigt van elke bewoner. We zeggen wel eens, “in
het heden ligt het verleden...” het
is dus echt een historische plek
van het oude Dorp in Aalsmeer.
Zeker in afgelopen decennia is
hier veel veranderd in de omgeving; denk maar aan de beeldveranderingen om dit plekje
heen:
- De Kanaalstraat
- De Zijdstraat
- De Dorpsstraat
- De renovatie van de molen
- Van Rustoord naar Zorgcentrum Aelsmeer

- De Brandewijn sloot
Het zijn allemaal herinneringen
die we koesteren met ere.
U krijgt de mogelijk
om het te ervaren!
Op zaterdag 2 april is er OPEN
HUIS vanaf 10:00 uur ‘s morgens. Kom geheel vrijblijvend
eens een kijkje nemen en laat
u rondleiden door de bewoners zelf of door de professionals van Van Berkel of de makelaar. Er zijn nog diverse mogelijkheden tot aanpassing van
de appartementen, een deskundig advies is altijd te geven. Juist
ook met het oog op “het ouder
worden” en juist ook in het kader van de veranderende zorg is
het mogelijk om als dat noodzakelijk is of gaat worden zorg “op
maat” te krijgen vanuit het Zorgcentrum Aelsmeer. En wat is het
heerlijk om even naar beneden
te lopen en direct in de winkel
te staan! Een absolute luxe situatie! Ook het wonen op een veilige plek waar de bewoners elkaar kennen en er ook voor elkaar willen zijn, is bijzonder te
noemen in een wereld die alleen
maar haastiger aan het worden
is. Kortom, zaterdag 2 april is er
een bijzondere en feestelijk dag.
Wees welkom in Molenstaete
en het oude Dorp van Aalsmeer
en laat u verrassen door de nog
aanwezige mogelijkheden!
Wij heten u graag van
harte welkom, tot dan.
Dhr. Dick Vollmuller

Muur die een verhaal vertelt

B
Viega

Heerlijke temperatuur uit de muur

Onzichtbare verwarming

O

nvoldoende oppervlakte
voor vloerverwarming?
Zelfs dan is het
niet nodig om radiatoren te
plaatsen. De combinatie met
wandverwarming zorgt voor een
energiezuinige warmteafgifte en
koeling.
De Romeinen wisten het al:
vloer- en wandverwarming
combineren prima. De
onzichtbare verwarming
of koeling in de wand is
plaatsbesparend en vriendelijk
voor het milieu vanwege de lage
aanvoertemperaturen. Het grote
voordeel is dat wandverwarming
zowel in grote als kleine ruimtes
prima functioneert. De leidingen
laten zich in de praktijk zeer
flexibel plaatsen rond ramen of
onder een hellend dak, waar de
plaatsbesparing een extra grote
troef is. Het systeem in de wand

heeft opvallend weinig plaats
nodig. Wandverwarming kan
tijdens nieuwbouw en verbouw
worden toegepast. Voor renovatie ontwikkelde bijvoorbeeld
producent Viega een systeem
van gipsvezelplaten met
geïntegreerde verwarmingselementen, die rechtstreeks op
de onderconstructie worden
gemonteerd. De isolatie tussen
de spanten blijft daarbij perfect
behouden. Voor een optimaal
gebruik van de oppervlakte zijn
er elementen in verschillende
groottes en uitvoeringen verkrijgbaar. De elementen bieden
bovendien koelcapaciteit. In
combinatie met bijvoorbeeld
een warmtepomp, kan de
kamertemperatuur hierdoor met
wel vier graden naar beneden
worden gehaald. Heel prettig
voor slaapkamers onder dak.

ehang is helemaal trendy.
Na een tijdperk waarin
we onze wanden het liefst
verfden, zijn tegenwoordig steeds
meer mensen met rollen behang
in de weer. Vooral om grote foto’s
of tekeningen tegen de wand te
‘plakken’. Behang is helemaal
trendy. Na een tijdperk waarin we
onze wanden het liefst verfden,
zijn tegenwoordig steeds meer
mensen met rollen behang in de
weer. Vooral om grote foto’s of
tekeningen tegen de wand te ‘plakken’. Met levensgrote afbeeldingen
creëer je een compleet eigen
sfeer in de kamer of slaapkamer.
Jouw vakantiebestemming, jouw
foto, jouw kinderen. Alles kun je
tegenwoordig op behang laten
printen en aan de wand hangen.
Ook voor kinderen is fotobehang
leuk en leerzaam. Het bevordert de
creativiteit van het kinderlijk brein.
Des te leuker is het dat we steeds
meer specifieke ontwerpen voor
kinderen voorbij zien komen. Zoals
heel recent nog Pluk van de Petteflet en Floddertje, beiden creaties
van Annie M.G. Schmidt met
tekeningen van Fiep Westendorp.

Nieuwe keuken vol
contrasten

H

et 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 bescheiden. 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.

Auping

Design en kwaliteit ontmoeten elkaar
in de slaapkamer

Modern bed met karakter

E

en 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-uitstraling
bestemd voor een jonge stijlvolle
doelgroep, die gaat voor design
en kwaliteit. Zoals de duurzame
Auping Essential, vervaardigd van
gerecyclede materialen. Met een

Urban

Vogels blij met vuurdoornhaag

E

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

KEK Amsterdam

Levendig, onverwacht en inspirerend

Een knusse en groene afscheiding kun je snel plaatsen

en 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 (Pyracantha).

Ze zijn als vrolijk behang voor de
kinderkamer verkrijgbaar. Bedacht
door KEK Amsterdam. En op deze
manier zijn er veel meer afbeeldingen van illustraties uit bekende
kinderboeken om te vormen tot
een muur die verhalen vertelt. Een
aanwinst voor elke kinderkamer.
Kinderen kunnen daarmee hun
fantasie de vrije loop laten. Het
zijn namelijk stuk voor stuk kleine
verhaaltjes op de muur.

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 breedte
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.

Mobilane

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!

