M
MOOI WONEN
in een combinatie van stijlen
Een eigentijds, Belgisch interieur met
klassieke accenten en oosters getinte
accessoires, dat was wat de bewoners
van dit ruime appartement voor ogen
hadden. Walt Interiors zette hun
mooiste woondromen om in realiteit
in dit prachtige interieur...
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H

et was in eerste instantie toevallig dat de eigenaar
van dit interieur voor het eerst bij ons in de zaak
kwam, maar het draaide wel uit op een prachtige
samenwerking”, steekt Alain François van Walt Interiors in Antwerpen van wal. “Het was uitverkoop en
de klant bleek geïnteresseerd in een zitkamercombinatie die in
onze showroom stond, maar hij twijfelde nog.” Omdat een persoonlijke, kwalitatieve aanpak een sterkte en een goede gewoonte is van Walt Interiors, vroeg Alain zich oprecht af of deze zithoek
wel bij de rest van het interieur en bij de stijl van deze klant zou
passen, waarop de klant hem spontaan uitnodigde om eens een
kijkje te komen nemen ter plaatse.

ten wij het volledige interieur aan”, vervolgt Alain. “Alles gebeurde
in goed overleg, maar wij kregen steeds meer ‘carte blanche’, wat
niet alleen een grote blijk van vertrouwen is van de klant uit, maar
uiteraard ook een heel prettige manier van werken.” Alain en zijn
team kregen letterlijk de sleutels van de woning in handen; een
mooier symbool van vertrouwen is nauwelijks denkbaar. Dat het
een groot project zou worden, werd eigenlijk al duidelijk toen
Alain voor het eerst kennismaakte met de woning. “Het grote appartement was toen nog leeg en kaal. Het zorgde ervoor dat ik
nauwkeurig alles op kon meten waarna ik enkele concrete voorstellen kon doen.”

MAATWERK EN PERFECTE AFWERKING
EEN GROEIEND VERTROUWEN
“Mijn reactie creëerde vertrouwen. Het puur commerciële interesseert ons niet. Ik wil eerlijk en serieus voor een stijlvol interieur
zorgen. Het vertrouwen groeide stap voor stap en uiteindelijk pak-
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Het draaide erop uit dat de bewoners alles bij Walt Interior kozen,
van A tot Z. Ze zijn afkomstig uit Libanon en houden vanuit hun
cultuur van iets meer kleuren dan in België gebruikelijk is. Ze wilden graag een Belgische woonstijl, tijdloos en modern, tegelijker-
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tijd klassiek van aanpak, maar met een duidelijke toevoeging van
kleuren. Een hele uitdaging dus, waar Walt Interiors moeiteloos in
slaagde. “Op een beurs in Parijs ontdekte ik het werk van de Belgische artieste Helene Dawans. De Belgische interieurstijl is soms
een beetje eentonig, maar haar type kunst kwam perfect tegemoet aan wat we wilden. In haar werken, waarvan er een aantal op
maat werd gemaakt voor dit interieur, zitten kleuren waar we verder mee aan de slag konden. De kunstwerken vormden enerzijds
de ‘final touch’ in dit interieur, maar vormden anderzijds ook een
basis, want de kleuren hielden we aan bij de verdere keuze van de
stoffen voor de kussens van de zetels en in het decoratiemateriaal.
” Walt Interiors levert al het mogelijke maatwerk. In dit geval was
het appartement al voorzien van ingebouwde kasten, maar helaas
waren de kastdeuren niet afgewerkt en helemaal niet naar de zin
van de eigenaars. Daar wist Alain wel raad mee. Ook de aanwezige
parketvloeren kregen een grondige opknapbeurt. Deze afwerking
tot in de puntjes was iets wat de eigenaars uiteraard enorm beviel.

FORMEEL EN GEZELLIG
Een interieur is in eerste instantie ‘functie’ en ‘ruimte’. In dit geval
resulteerde dat gegeven onder meer in twee verschillende comfortabele zit- en leefruimten. “Er is een iets formelere zitkamer,
vooral bedoeld om mensen te ontvangen. De bewoners hebben
veel zakelijke contacten en krijgen sowieso veel klanten en vrienden over de vloer. We zorgden hier voor twee heel grote zetels
en een grote salontafel die op maat (1,80 m bij 1,80 m) werd gemaakt. We kozen voor een combinatie van glas en hout zodat de
tafel niet al te zwaar is.”
Toch wilden de bewoners, die met twee dochters een nog jong
gezin vormen, ook graag enkele grote, comfortabele kussens, een
beetje in de Libanese stijl. Deze kussens zijn dan ook iets typisch
uit hun cultuur en werden bewust geïntegreerd in het interieur,
in aangepaste kleuren en op maat gemaakt. Het pure gezinsleven
speelt zich echter vooral af in de andere, zeer ruime en op maat
gemaakte zithoek. Deze heeft een meer lounge-achtige sfeer
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dankzij het gebruik van witte microvezelstof die zeer makkelijk te
onderhouden is. Hier is ook een televisie voorzien en door te werken met veel meer losse kussens, is het karakter van deze zithoek
minder formeel. Hier blijkt heel duidelijk hoe belangrijk functionaliteit is in een woning met jonge kinderen: het mag mooi zijn,
maar gebruiks- en onderhoudscomfort is ook belangrijk!

van ons ontwerp maken van massief eikenhout, dat is mooi en ongelooflijk stevig. De stoelen zijn gecapitonneerd, wat weer zorgt
voor een klassiekere sfeer. De stof is een mooi fluweel. Ook voor
een eetkamer is het meegenomen dat alles makkelijk te onderhouden is, maar tegelijkertijd hangt ook hier een makkelijke, stijlvolle
loungesfeer.”

ZACHTE LOUNGESFEER

BLACK & WHITE

Omdat de gastheer een hardwerkende zakenman is die ’s avonds
graag onderuitzakt om tot rust te komen bij zijn gezin, werd er
ook een klassieke relaxfauteuil voorzien. “Ook deze is weer niet al
te modern van stijl. Dit interieur is echt een mix van klassieke en
hedendaagse elementen. Er is dus geen sprake van één bepaalde
stijl, daar houden deze mensen gewoon niet van. Zelf werken wij
vaak in een puur landelijke stijl, maar hier werd uitdrukkelijk gekozen voor een hedendaags interieur, met klassieke accenten en een
persoonlijke uitstraling. De grote eetkamertafel lieten we op basis

In de riante inkomhal vormde de zwart-witte, marmeren tegelvloer de basis. “We hebben er heel bewust een volledig zwartwitte decoratie op afgestemd, een beetje anders dan anders ook,
op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar. De grote vazen met
bloemen links en rechts van de deur zijn echte blikvangers, net
zoals de foto’s van Brigitte Bardot en Marilyn Monroe. Er staat een
zwarte, tamelijk strakke tafel voor de computer, maar ook een
witlederen zitbank met een gechromeerd, nikkelen onderstel. We
lieten ook een speciale bibliotheekkast maken; niet te zwaar maar
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“De master bedroom heeft een
chiquere uitstraling, onder
meer dankzij het blinkende
effect van de stoffen. Het
bedpaneel is uitgevoerd in
kunstleder, de gewatteerde
bedsprei is in tafta zijde, heel
mooi en comfortabel”
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toch functioneel. Er staan een paar sierstukken op, maar er is bijvoorbeeld ook ruimte voor een fax en de telefoon. Naast de hal
is er een lange gang waarvoor we een groot tapijt lieten maken,
helemaal op maat, meer dan zeven meter lang. De lengte van die
gang wordt trouwens onderstreept door de spiegel die optisch
veel effect sorteert.”

PRACHTIGE COMBINATIE VAN STIJLEN
De slaapkamers van de dochters werden respectievelijk in een
blauwe en een paarse sfeer gehuld door te zorgen voor speciaal
op maat gemaakte kussens en bedspreien. Er werden ook een bureau en een mooie ‘footbank’ voorzien met discrete wieltjes eronder en in microvezel, zodat ze makkelijk verplaatsbaar en te onderhouden zijn. Ook spiegels, kaptafel en hoofdpanelen voor het bed
werden op maat gemaakt en uitgevoerd in microvezel. De master
bedroom heeft een chiquere uitstraling, onder meer dankzij het
blinkende effect van de stoffen. Het bedpaneel is uitgevoerd in
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kunstleder, de gewatteerde bedsprei is in tafta zijde, heel mooi en
comfortabe”. De kast is van hout, maar werd wit geschilderd. De
strakke schrijftafel met lade is tijdloos, net zoals de nachtkastjes
van eiken en de spiegels uitgevoerd in hetzelfde hout.”
Overal in de woning werden ook mooie tapijten en vloerbekleding
voorzien, zowel hoogpolig als medium en zelfs kortharig. Voor een
eetkamer met tafel en stoelen is hoogpolig tapijt natuurlijk niet
handig, daar werd rekening mee gehouden. Verder was het vooral
een kwestie van het combineren van stijlen. “De accessoires hebben vaak een enigszins oosterse sfeer en dat was natuurlijk de bedoeling”, besluit Alain. “We mixten overal verschillende stijlen, van
tijdloos, klassiek en toch ook strak tot zelfs modern.”

Info: WALT INTERIORS, www.walt-interiors.be

