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H INTERIEURSPECIAL H IBIZA IN JE ACHTERTUIN H DÉ AUTO’S VAN 2021
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STUDIO
PIET BOON
OOIT BEGONNEN ALS aannemer, startte Piet Boon, samen met Karin Meyn,
in 1983 Studio Piet Boon. Daar wordt door het multidisciplinaire studioteam
aan particuliere, zakelijke, horeca- en residentiële projecten in landen over de
hele wereld gewerkt. In het imposante hoofdkantoor in Oostzaan is niet alleen
de studio gehuisvest, maar ook drie showrooms met een oppervlakte van 2.000
vierkante meter. Piet en zijn team ontwerpen niet alleen huizen, hotels, keukens
en badkamers, maar hebben eerder ook een Porsche en diverse Land Rovers ontworpen. Naast uiteenlopende exterieur- en interieurprojecten en totaalconcepten
werkt de studio ook aan het design van reeks diverse producten en accessoires;
zoals bestek en verlichting, kranen en meubels. De handtekening van Studio Piet
Boon laat een perfecte balans zien tussen esthetiek, functionaliteit en comfort
en staat bekend om het gebruik van een sereen kleurenpallet. Het meest recente
prestigeproject is Rosewood Amsterdam aan de Prinsengracht, dat geopend zal
worden in 2023.

[VISIE 2021]
“Studio Piet Boon is gespecialiseerd in het combineren van ambacht en tijdloos
design. Dit komt terug in alles wat we doen, van exterieur en interieur tot styling
en productontwerp. Een ontwerp kan er niet alleen mooi uitzien, het moet
ook comfort bieden en een toevoeging zijn aan de ruimte. Dat functionele en
praktische zit in onze DNA, al vanaf dag één. Het belang van duurzaam, tijdloos
design en kwaliteitsproducten is voor ons een vanzelfsprekendheid. De mooiste
complimenten komen van onze klanten als ze na tien jaar nog steeds gelukkig zijn
met ons ontwerp. Deze bestendigheid in onze ontwerpfilosofie vind je ook terug in
het design van onze collecties voor 2021. De producten, uiteenlopend van meubels
en accessoires tot badkamers en keukens, zijn ontworpen met de gebruiker in
gedachten en bieden gemak zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Duurzame
materialen en producten die mooier worden met de tijd is iets waar ik veel waarde
aan hecht. We merken dat steeds meer mensen de schoonheid van ambacht inzien
en deze beter op waarde kunnen inschatten.”

“Een ontwerp kan er niet alleen mooi uitzien,
het moet ook comfort bieden en een toevoeging
zijn aan de ruimte. Dat functionele en praktische
zit in onze DNA, al vanaf dag één.”
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