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M.EUBELEN /LUTCLINCKE

DUURZAAM EN FLEXIBEL

Massief hout, ronde vormen, flexibele opstellingen en aandacht
voor telewerk, hiermee zijn de meubeltrends van 2021 samenge-
vat. Duurzaamheid en multifunctionaliteit staan centraal, twee be-

grippen die perfect aansluiten bij de huidige tijdsgeest.

UPDATE VAN EEN KLASSIEKER
De Jori klassieker Pacific werd onder handen genomen door het designbu-
reau Verhaert en werd omgedoopt tot Pacific Pure. De scherpe belijning
wat zachter door de hoeken lichtjes af te ronden. De bies rondom de sofa
en de rankere poten geven dit model een meer eigentijdse uitstraling. De
draaibare armlegger blijft behouden, www.jori.com

FLEXIBEL
Sofa met mooie rondingen en knusse kussens die ruim plaats biedt voor 2
è 3 personen. En uiteraard kan je de sofa ook als chaise longue gebruiken.

www.hay.dk

PAPAGENO
Tijdloze kleuren en eigentijdse vormen in een mix van stof en leder, uit de

reeks Papageno van Leolux.

www.leolux.be

MATERIALENMIX
Zithoek uit de Dune collectie van Durlet, uitgevoerd in cognackleurig, li-
chtglanzend anilineleder en speels gecombineerd met een poef en kus-
sens van stof. www.durlet.com

SPEELS EN FLEXIBEL
Met deze losse, knusse elementen van Cor kan je een zithoek samenstel-
len en veranderen zoals je zelf wil: zet alle elementen samen, of hou ze
uit elkaar om afstand te houden, gebruik de poef als zitje, bij'zettafel of
voetbankje en durf kleuren te combineren, www.cor.de

ROND EN COMPACT MAME'S BUTLER
Bao, een creatie van EOOS voor

Walter Knoll, bestaat voortaan in
een compactere versie en komt hier-

mee tegemoet aan de vraag naar
compactere meubelen voor kleinere
ruimtes. Deze knusse fauteuil met
zijn mooie rondingen is verkrijgbaar
in diverse stoffen en in leder.
www.walterknoll.de

"Butler's" armchair van Marie's

Corner is een eigentijdse, cosy
fauteuil die je kan laten bekleden
in een ruime waaier stoffen en
kleuren, zodat je hem aan je inte-
rieur kan aanpassen.

www.manescorner.com



MEUBELEN

VAN BOOM
TOT TAFEL
Onder de naam Treeline lanceerden
drie Gentse broers een collectie
lokale, duurzame en unieke boom-

stamtafels.

Ze verzamelden jarenlang hout-
stammen van inheemse bomen uit
Vlaamse tuinen, die nu in het atelier
tot unieke tafels verwerkt worden.
www.treeline.be

EIK EN STAAL
Deze eigentijdse eettafel « Elias » van Vincent Sheppard heeft een massief
eiken blad met afgeronde randen en een zwart, kruisvormig stalen frame
dat stabiliteit uitstraalt. De tafel is verkrijgbaar in drie maten waarvan de
grootste uitvoering plaats biedt aan 10 personen. Hier in combinatie met
de Lily eetstoel. www.vincentsheppard.com

TUSSEN FAUTEUIL EN STOEL
Een harde schelp en een zacht zitgedeelte, dat is de Alvo van Cor, een
stoel die het comfort biedt van een fauteuil. Verkrijgbaar in verschillende
kleuren, www.cor.de
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MEUBELEN

ELEGANT EN
TRANSPARANT
Stub luidt de naam van deze ele-
gante bij'zettafel van de Deense
architecte Mette Schelde voor Fritz
Hansen. Stub - het Deense woord

voor stomp - is geïnspireerd door

landschappen van houten boom-
stronken. De tafel bestaat uit een
heldere glazen cirkel die rond de
basis zweeft zonder zichtbare
schroeven of bevestigingen:
www.fritzhansen.com

KUNSTIGE CONSOLE
Is het een kunstwerk of is het een meubel? Deze "Eagle" console van
Xavier Lust laat design naadloos overvloeien in kunst. Ze is gemaakt van
roestvrij staal met drie verschillende afwerkingen: de buitenkant is gesati-
neerd, de rondingen waarop de console rust zijn zwart gepatineerd en de
binnenkant is gepolierd zodat een spiegeleffect bekomen wordt. Van dit
model zijn er maar acht exemplaren gemaakt, www.xavierlust.com

WORKSPACE
Heb je geen aparte ruimte voor
telewerk, maar wil je toch je ei-
gen werkplek, dan is deze "Floater
desk" van Cor een goede oplos-

sing. Hij heeft alles wat je nodig
hebt: een ruim werkblad, een leg-
plank en geluidsisolerende wan-
den die je wat privacy gunnen.Het
voordeel is ook dat je hem vlot kan
verplaatsen, www.cor.de

BEHANG l RAAMDECORATIE l TAPIJTEN TOTAALCONCEPTEN

Astridstraat 2b l 9620 Zottegem
09 360 90 01 1 info@mooy-interieur.be

www.mooy-interieur.be

Open: dinsdag-vrijdag: 9-1 8u l zaterdag: 9-17u

Uitzonderlijk open op zondag 28 maart van 10-1 6u

MOOY


