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LICHTPLAN EN VERLICHTING: MARETTI LIGHTING   FOTOGRAFIE: PETER BAAS HDR PHOTOGRAPHY

Villa VinkeveenSubtiel lichtplan 
met luxe accenten

VAN VILLA NAAR RIANTE VILLA: IN EEN JAAR TIJD HEEFT DEZE VILLA 

EEN COMPLETE METAMORFOSE ONDERGAAN. HET TOCH AL MODERNE 

INTERIEUR WERD DOOR PARTNERS VAN INTERIORMX GERESTYLED MET 

UITERST INNOVATIEVE EN LUXE PRODUCTEN.
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Het doel van de verbouwing was zowel de begane 

grond als de verdieping qua indeling totaal te wijzigen, 

waardoor op alle fronten meer ruimte en een fijnere 

leefomgeving is ontstaan. De bewoners kozen bewust 

voor producten en materialen uit de collecties van Inte-

riorMX-partners, dé garantie voor een perfecte eenheid 

in design.

BALANS IN STYLING EN TECHNISCH VERNUFT
Alle wanden zijn prachtig strak gestuukt door Dofine. 

De zilveren wand rondom de haard en tv in de living is 

gecreëerd door schildersbedrijf Bont. Piet Jan van den 

Kommer ontwierp en vervaardigde de stijlvolle keuken, 

voorzien van een uniek kooksysteem van PITT Cooking. 

Het ingenieuze afzuigsysteem van Wave Kitchen is ver-

zonken in het marmeren aanrechtblad en wordt alleen 

zichtbaar tijdens het koken. Het is heel handig voorzien 

van verlichting en eenvoudig te reinigen filters.

De keuken is een uitgebalanceerde combinatie van ul-

tiem gebruiksgemak en luxe. Heel chic is ook het ex-

clusieve marmer van Lenarduzzi: wit voor de vloer en 

gemêleerd zwart voor het aanrechtblad en rondom de 

haard.

BASISVERLICHTING ALS SFEERMAKER
De open structuur van de villa wist Maretti Lighting te 

behouden door in het lichtplan vooral te werken met 

functionele basisverlichting, zoals draai- en kantelbare 

inbouwspots en RGB-ledlijnen. De MagneTrack boven 

de bar biedt volop variatiemogelijkheden, dankzij de 

verschillende spots en lichtbalkjes die erop kunnen 

worden aangesloten. Net als de richtbare Portofino 

AR70-spots is de Magnetrack ingebouwd in het ge-

stuukte plafond. De inbouwspots zijn voorzien van Cus-

co led CTA-  lichtbronnen: de perfecte basisverlichting, 

die warmer kleurt naarmate deze meer gedimd wordt. 

RGB-ledlijnen zorgen voor een spectaculaire aanblik, 

zéker als men via de handige afstandsbediening kiest 

voor de wat meer uitgesproken kleuren. Leuk voor een 

feestavond!

SLIMME OPLOSSINGEN
De dining is in de uitbouw bij de keuken gesitueerd. 

Daniëls Haarden ontwierp de sfeervolle openhaard en 

bedacht de plaatsing op dezelfde hoogte als de eettafel, 

een ludieke vondst. Comfortabele stoelen van PMP Fur-

niture nodigen uit tot gezellig lang tafelen.
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ULTIMATE MEN TOYS 
Voor je stijlvolle vader, je kunstzinnige broer of een andere bijzondere man in je leven. Vergeet de standaard, cliché 

cadeaus deze feestdagen en laat je inspireren door de high-end cadeau tips van Proluca Interiors’ founder Brigitte Hamers.

Infinity Mirror van 
PORTA ROMANA                                                          

Een oneindige tunnel van 
gespikkeld licht, optische 
illusie op zijn best! Een 
echte gespreksstarter, waar 
je hem ook hangt, want 
iedereen vraagt zich af: 
“hoe wordt het gedaan?”
 Prijs € 5.429,-

Koffietafelboek van 
ULTIMATE TOYS FOR MEN   

Ultimate Toys for Men New Edition 
is dé catalogus voor elke veeleisende 
heer. Rijk geïllustreerd en zorgvuldig 
samengesteld. Dit boek verzamelt 
de beste op maat gemaakte, luxe 
producten en premium ervaringen 
over de hele wereld, verankerd in de 
overtuiging dat alleen topkwaliteit echt 
waar voor je geld is.
Prijs € 80,-

Herman lamp van PROLUCA DESIGN                                            

Exclusiever kan bijna niet, deze tafellampen zijn voorzien 
van een Hermès kap. De voet kan individueel aan 
geschakeld worden, wat zorgt voor extra warm sfeerlicht. 
Proluca Interiors heeft een scala aan verschillende Hermès 
lampenkappen mét bijpassende kussens. 
Prijs vanaf € 1.295,- 

Jason Double Stand 
van GIOBAGNARA                     

GioBagnara staat bekend om hun 
producten gemaakt van geweldig 
leer. Zoals deze super de luxe 
tablet of papierhouder, waarvan 
beide kanten gebruikt kunnen 
worden.
Prijs € 259,-

Phil office set 
van GIOBAGNARA

Een opgeruimd kantoor is een 
opgeruimd hoofd. Deze, in 
Italië geproduceerde, leren 
set steelt de show in ieder 
kantoor. Als set of producten los 
verkrijgbaar, in diverse kleuren 
en materialen.
PRIJS OP AANVRAAG

Swivel chair Flavio van  EICHHOLTZ

Creëer in elke woonruimte sfeer met de Flavio draaistoel. Deze stijlvolle, 
modern ontworpen blikvanger heeft open armleuningen en biedt ultiem 
comfort. De duurzame kiezelgrijze bekleding en roestvrij stalen draaivoet 
maken het een tijdloze klassieker en het ultieme geschenk.                
Prijs € 1.186,-

Meer info over Proluca Design en Proluca Interiors via 

www.prolucainteriors.com 

en over Brigitte zelf via www.brigittehamers.com. 

DE KRACHT VAN PERFECT COMBINEREN
Ook op de bovenverdieping zijn alle interieurdisciplines op elkaar afge-

stemd. Alphenberg bekleedde de trap met leer, passend bij de stijlvolle 

vloer van StudioDL. De grote 12-lichts Glass Jewel kroon is een creatie 

uit de ontwerpstudio van Maretti Lighting. De 3-lichts varianten van deze 

Glass Jewel aan weerszijden van het bed sieren de master bedroom. De 

chique kastenwand (Design by David) biedt volop bergruimte. En met de 

luxe ingerichte badkamer is de woondroom compleet!

Dankzij de perfecte samenwerking tussen alle InteriorMX-partners is de 

villa nu geheel aangepast aan de wensen van de bewoners en biedt hij 

ultiem woongenot.

Maretti Lighting 
Bolderweg 7 
1332 AX Almere 
Tel: 036-5326612 
postbus@maretti.com 
www.maretti.com

Alphenberg Leather 
Grotestraat 180 
5141 HD Waalwijk 
Tel: 073-7470085 
office@alphenberg.com 
www.alphenberg.com 

Daniëls Openhaarden 
Kleiweg 225-231 
3051 XK Rotterdam 
010-4223376 
www.openhaard.nl 
info@openhaard.nl

Piet-Jan van den Kommer 
Noordervaart 127 
1841 GA Stompetoren 
Tel: 072-5325815 
contact@vandenkommer.nl 
www.vandenkommer.nl

Dofine 
J.A. Koningstraat 15 
9672 AC Winschoten 
Tel: 06-50475899 
info@dofine.nl 
www.dofine.nl
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