SHOPPING
ALUMINIUM OMHULSEL
Ontwerpster Elisabeth Baeza van Mala Leche Design
creëerde een omhulsel van gevouwen aluminium:
een artistiek huis voor je favoriete magazine.
Het functionele ontwerp heeft veel weg van
een kunstwerk, net als haar andere
objecten – een fruitschaal en een
wandsculptuur – die ze dit jaar
voorstelde op Fuorisalone Digital.
‘Soob’, witgelakt aluminium,
€ 544, malalechedesign.com.

TWEELING
Krukken Lot en Job van Piet Boon zijn gemaakt van geglazuurd
keramiek en kunnen ook als bijzettafels worden gebruikt. Tijdens een
experimentele fase in de studio ontstond Lot. Job, wat breder aan de
bovenkant en daardoor makkelijker te dragen en te verplaatsen, was
het resultaat van een geprojecteerde vorm van een eerder meubel.
Creatie-creaties, dus. € 1.206 per stuk.

BEWOOND EILAND
Sommige mensen willen graag twee banken rug aan rug,
zodat ze van het uitzicht aan de ene kant kunnen genieten
en van de houtkachel of tv aan de andere kant. Dat moet
handiger kunnen, snapten ze bij Montis, en ultieme
modulaire bank Domino was geboren. Prijs op aanvraag.

EH I 110

INTERIEUR / AALSMEER

De eyecatcher in de badkamer is het bookmatch
aangebrachte onyx (A Tre) in groen met
koperkleurige aders. Tegels Urbatek Xlight en kranen
Cocoon van Piet Boon, handdoeken van Sissy-Boy,
bijzettafel Bowler van Hay. HIERNAAST Het houten
wastafelmeubel is op maat gemaakt. Waskommen
van Not Only White, hanglamp ICS1 van Flos.
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1 Handmixer Foodie van Rig-Tig, € 45. 2 Suikerpot Edge van
Stilleben voor Skagerak, € 39. 3 Espressoapparaat X1 van Illy,
Anniversary Edition ter gelegenheid van het twintigjarig
bestaan, in vier kleuren, € 400. 4 Messenset Base
van Piet Boon voor Serax, houder van acaciahout, € 249.
5 Servet Contour van Hay, katoen in kleur lavendel,
per vier, € 15. 6 Broodtrommel Mattina van Big Game
voor Alessi, € 89. 7 Bekers Monday Mug van Puik,
per twee € 25. 8 Eettafel Quaderna van Superstudio voor
Zanotta, laminaat met print, 283 x 90 x 180 cm, € 3.865.
9 Fruitschaal Elementa van Acconci en Bastiani van Mingardo,
gesatineerd messing en gelakt ijzer, € 490.
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