MASTER MEUBEL
STEENWEG OP DIEST 111
2300 TURNHOUT
MASTER@MASTERMEUBEL.BE
WWW.MASTERMEUBEL.BE
Open van 11 tot 18U
Open op zondag
Gesloten op vrijdag

De Master Ateliers, at your service
Keramiek, kunst en klassiekers
Welkom in de Vitra Partner Store Antwerp
Met respect voor de bestaande architectuur
Ook designmeubilair kun je leasen en huren

04

2020

A SENSE
A SENSE
OF OF
COLOUR
COLOUR

Series 7™ Series
chairs 7™
by Arne
chairs
Jacobsen.
by Arne Jacobsen.
Model: 3107.
Model:
Colour:
3107.
Deep
Colour:
Clay.Deep Clay.
Super-Elliptical™
Super-Elliptical™
table by Piet
table
Hein
by &
Piet
Bruno
HeinMathsson.
& Bruno Mathsson.
Model: B611.
Model:
Colour:
B611.
Black.
Colour: Black.

SERIES 7™
SERIES
SEATING
7™ SEATING
IN 16 NEW,
IN 16 NEW,
CAREFULLY
CAREFULLY
CURATEDCURATED
COLOURS
COLOURS
The 16 colours
The 16
and
colours
7 baseand
options
7 base
complement
options complement
one another,
onefor
another,
endlessfor
combinations
endless combinations
with subtle
with subtle
warmth and
warmth
harmony.
and harmony.

Beste lezer,
Volgens de Chinese kalender is 2020 het jaar van de rat. Al
heel snel werd echter duidelijk dat dit eerder het jaar van de
vleermuis zou worden. We ervaren nog steeds de enorme impact
die een klein virus op onze manier van (samen)leven heeft. De
wereld was al stevig in verandering en het coronavirus heeft dat
proces nog versneld.
De voorbije maanden spendeerden we plots veel meer tijd thuis.
Daardoor vielen het belang van onze nabije omgeving en de
inrichting ervan extra op. Master Meubel denkt graag samen
met jou na over hoe we je interieur kunnen aanpassen aan jouw
‘nieuwe normaal’. Je kunt niet langer alleen onze producten
kopen, particulieren kunnen ze ook huren en zelfstandigen
leasen. Zo vind je ongetwijfeld de ideale oplossing voor bijvoorbeeld jouw home office.
Het voorbije jaar bleef Master Meubel ook innoveren. Zo namen we de Vitra Partner Store in
Antwerpen over en richtten er de showroom volledig opnieuw in. Je ontdekt het resultaat in dit
magazine, samen met nog meer inspirerende realisaties. Met een nieuwe B2B-website en unieke
leasingformules zetten we verder in op onze professionele klanten.
De nieuwe inrichting van de VPSA weerspiegelt de nieuwe manier van winkelen. In onze
showrooms reiken inspiratie, beleving en shopping elkaar de hand. We willen jou als bezoeker
inspireren en laten bijleren over architectuur, design en kunst. Met dat doel voor ogen stonden
ook heel wat events op onze planning. Die konden spijtig genoeg niet doorgaan maar uitstel is
geen afstel. Schrijf je via onze websites in voor onze mailings zodat je zeker uitgenodigd wordt
wanneer het zo ver is.
Wat deden we dan wel tijdens de lockdown? We maakten en maken online afspraken met onze
klanten. En dankzij onze afhaalkluis kunnen aankopen coronaproof afgehaald worden aan onze
showroom, ook wanneer de winkel gesloten is. Het coronavirus probeerde ons een halt toe te
roepen maar wij wilden niet wijken. We zijn integendeel nog meer overtuigd van het belang van
een interieur waarin jij je thuis voelt. En dat voel en zie je ongetwijfeld ook overal in dit nieuwe
Magazine M.

Goele Vermeeren

Veel leesplezier!

Zaakvoerster Master Meubel
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REALISATIE

Keramiek,
kunst en
klassiekers
Een huis inrichten kan op korte tijd maar
je interieur kan ook door de jaren heen
evolueren. Deze klanten combineren onder
meer Afrikaanse kunst, eigen keramiek,
vintage klassiekers, moderne raambekleding
en nieuw meubilair.
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“De bewoners van dit huis zijn al jarenlang klant bij ons”, vertelt Master
interieurarchitect Hans. “De inrichting van hun ruime gezinswoning
was dan ook een constant proces, met een interieur dat stilletjesaan
groeide. Ze verzamelden Afrikaanse kunst en maken zelf keramiek, die
twee facetten zijn mooi geïntregeerd.”
Het huis bevindt zich in een bosrijke omgeving en is dan ook voorzien
van veel glaspartijen. “In eerste instantie kwamen de klanten bij
Master terecht in hun zoektocht naar raambekleding. Wanneer
de Wave-gordijnen open zijn, nemen ze weinig plaats in, zodat het
doorzicht naar de tuin maximaal gevrijwaard blijft.”

In de tuin valt de Gargantua zitbank met tafel van Extremis
onmiddellijk op. “Die staat al enkele jaren buiten en is mooi verouderd,
de patina is echt buitengewoon. Extremis is een Belgisch merk,
hun meubels zijn dan ook voorzien op het Belgische weer. Een mooi
voorbeeld van hoe meubels niet alleen prachtig zijn wanneer ze
glanzend nieuw zijn. Het zijn tenslotte ook gebruiksvoorwerpen.”
In de woonkamer worden oud en nieuw op meerdere manieren met
elkaar gekruist. “De oranje Womb Chair van Knoll is een erfstuk. Die
werd aangekleed met een plaid van Missoni en vergezeld van het
Martinelli Luce Pipistrello tafellampje, een ontwerp uit 1965 dat nog
steeds vernieuwend is.” De andere fauteuil is een B&B Italia Tabano,
afgewerkt in stijlvol zwart leder.

Kempense Kunst

Boven de bruine Charles sofa van B&B Italia, die mee verhuisde uit
de vorige woning van het gezin, hangt een werk van de Kempense
kunstenaar Lionel van den Boogaerde, dat de klanten ontdekten in de
Master showroom. “De lichte Living Divani Extra Soft sofa heeft twee
zitkanten zodat hij echt een eiland in de woonkamer vormt. De kussens
zijn van Ferm Living.”
De laatste Master aankopen bevinden zich in de keuken: de stijlvolle
zwarte Rocket barkrukken van Artek. De eettafel en bijhorende stoelen
zijn een Belgisch ontwerp. De T88W tafel en .03 stoelen van Maarten
Van Severen worden vandaag geproduceerd door MVS en Vitra.
Bekijk de volledige reportage op onze blog,
www.mastermeubel.be/inspiratie
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Welkom in het
Master Meubel presenteert designklassiekers in

Design Museum

Design zit Master Meubel in het DNA. Om de ‘masters’ van het
hedendaags design te eren, hebben we een volledige verdieping
van onze toonzaal voorbehouden voor de Master Gallery.
Op dit plateau stellen we je de bekendste ontwerpers voor aan de
hand van hun bekendste meubelstukken. Een eerbetoon aan de
meubelmeesters die ons onze naam gegeven hebben.
Bovendien is Master Meubel gevestigd in een architecturaal
icoon. Ons gebouw is een schoolvoorbeeld van de Turnhoutse
School, de brutalistische architectuurstroming uit de Kempen.
Een meesterlijk, lokaal ontwerp, dat ook erkend wordt door het
Kempense architectuurcentrum AR-TUR, waar we sinds 2012
mee samenwerken.
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een architecturaal icoon. In het Master Meubel
Design Museum ontdek je de geschiedenis van
ons gebouw en van het hedendaags design.

In het Master Meubel Design Museum worden regelmatig
sessies, rondleidingen en cursussen voor onder meer studenten
en architecten georganiseerd. Bovendien vormt het Design
Museum regelmatig het decor voor onder meer pop-up expo’s
en lezingen. Zo geven we inzicht in de geschiedenis van het
hedendaags design aan de hand van authentieke ontwerpen
en onderstrepen we het belang van de masters die ons de weg
toonden.
Zowel de Master Gallery als de expo over het Master
gebouw is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van onze
showroom. Contacteer ons gerust voor meer informatie over
het Master Meubel Design Museum en de mogelijkheden voor
groepsrondleidingen en lezingen.
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De Master Ateliers,
at your service

Uw droominterieur, dat is onze ambitie. Meubilair speelt daar een
essentiële rol in. Maar er komt zoveel meer bij kijken.
Onze ateliers zorgen voor perfect maatwerk, de ideale raamdecoratie en
een gegarandeerde dienst na verkoop.
magazinem
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De meubelmakerij bevindt zich op het gelijkvloers, de
stoffeerderij, het naai-atelier en de R&D-afdeling op de
eerste verdieping. In de stoffeerderij krijgen meubels
letterlijk en figuurlijk een nieuw jasje aan. Vaak gaat het om
designklassiekers die al jaren in de familie zijn. De tand des tijds
is echter genadeloos voor zelfs de meest duurzame stoffen. Onze
medewerkers zorgen ervoor dat de waardevolle stukken er weer
uitzien en voelen alsof ze net uit de showroom komen.

De Master Ateliers bevinden zich achter de showroom. In het
najaar van 2019 verhuisden ze van Meubelambacht aan de
Everdongenlaan naar onze gloednieuwe bijbouw, een ontwerp
van Architects in Motion uit Turnhout. Het merendeel van de
machines kwam mee. “De medewerkers van het atelier werken al
jaren met die apparaten, ze kennen ze zo goed als hun broekzak”,
legt productieverantwoordelijke Hans Geerts uit. “We krijgen
vaak de vraag om unieke stukken of bijzondere items te maken
voor onze klanten. Die verfijning gaat nog steeds alleen maar met
de hand, niet met een programmeerbare machine.”
In de meubelmakerij worden designstukken gerenoveerd met
het grootst mogelijke respect voor het origineel of, in het geval
van de eigen Master lijn, volledig nieuw gemaakt. Hans toont
zes kunststof stoelen uit de jaren zeventig. “Die worden opnieuw
gelakt en gaan straks zo goed als nieuw terug naar de klant.
We doen namelijk niet alleen houtbewerking, we hebben ook een
eigen spuiterij, bewerken leder en maken meubels uit gekende
duurzame, maar ook de meest recente materialen.
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Rita Vanwesemael werkt al jarenlang in het atelier waar
raamdecoratie op maat wordt gemaakt. “Vroeger zag je alleen
rechte ramen in interieurs, vandaag zijn er allerlei vormen,
materialen en stijlen”, vertelt ze. “Het is dan ook een uitdaging
om bij elke nieuwe opdracht de perfecte oplossing te vinden.
In het naai-atelier moet je creatief zijn, jezelf uitdagen, mooie
oplossingen vinden en tegelijk precies zijn, tot op de millimeter
correct. Als ik ergens binnenkom, zie ik meteen of het mijn
precisiewerk is dat er hangt!”

Voor Master Meubel staat de service voor de klant centraal. Dat
gaat veel verder dan enkel de verkoop van meubilair. Dankzij de
Master Ateliers zijn klanten ook nadien zeker dat hun aankopen
de beste zorgen krijgen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om
volledig op maat te werken. Een kast of een home office, perfect
aangepast aan jouw interieur, hoeft dus niet met een enorme
extra kost te komen.
De kwaliteit van het Master maatwerk valt niet enkel onze
klanten op. “Bekende designmerken vragen ons vaak als lokale
servicepartner”, vertelt Hans. “Een van onze grote voordelen
is dat we een uitstekende relatie met hen hebben. Zo kunnen
we rechtstreeks beroep doen op hun knowhow indien nodig.
Bovendien hebben we originele vervangstukken van de fabrikant
ter beschikking.”
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Master klanten hebben keuze uit verschillende oplossingen en
stoffen voor hun raamdecoratie. Dankzij de Master Ateliers is
alles op maat verkrijgbaar. “Ze kunnen ook tijdens een bezoek
aan het atelier zien wat er allemaal mogelijk is of met mij
overleggen. Ik hou heel erg van dat contact. Het is altijd zo leuk
om achteraf nog iets te horen van tevreden klanten!”
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In Rotterdam
Het proces en
het resultaat

Deze klanten wilden een kleurrijk nieuw
interieur voor hun woonkamer. Een mooi
voorbeeld van hoe een geslaagd resultaat enkel
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Deze klanten hadden tot hun eigen tevredenheid al onder
meer een eettafel en bijpassende stoelen bij Master Meubel
gekocht. “Ze hebben opnieuw contact opgenomen met ons via
de website”, vertelt Master interieurarchitecte Sofie. “Ze wilden
het interieur van hun woonkamer graag vernieuwen. Ze hadden
ons al foto’s bezorgd en ik vroeg hen om een grondplan mee te
nemen bij hun bezoek aan onze showroom.”
Tijdens die eerste afspraak in de toonzaal polste Sofie naar de
verwachtingen, wensen en noden van de klanten. “Ze wilden
een kleurrijk interieur. Een nieuw televisiemeubel was een van
de prioriteiten. Enkele meubels moesten ook behouden blijven.”
Bovendien krijgen klanten bij Master Meubel het beste idee
van wat de mogelijkheden zijn. “Ze kunnen zelf zien wat ze
mooi vinden en welke stijl bij hen past. Het ergonomische was
bijvoorbeeld belangrijk, zo vonden we de Jori Linea sofa.”
Op basis van de input van de klanten ging Sofie aan de slag om
enkele voorstellen uit te werken. Die werden voorgelegd tijdens
een tweede bezoek aan de showroom. “Daarna ben ik naar hen
thuis geweest met verschillende stalen. Ze twijfelden over de
grootte van het tapijt en de sofa. Daarom heb ik die afgemeten
met papiertape in de woonkamer zelf. Zo waren de klanten
gerustgesteld en overtuigd. Nu wordt hun hele ruimte benut.”
Na de levering ontving Sofie een mailtje van de tevreden kopers
met foto’s van het resultaat.

Het resultaat

Voor het televisiemeubel werd gebruik gemaakt van het Vision
assortiment van Pastoe. “Een oplossing op maat die vrij uniform
en neutraal is en daardoor op veel plaatsen past. De warme
roestige kleur zorgt ervoor dat dit toch een eyecatcher geworden
is.” Hetzelfde kan gezegd worden over het Nanimarquina Medina
2 tapijt. “Een bom van kleuren die mooi past bij de natuurstenen
vloer.” De bijhorende poef is de Nanimarquina Kilim.
Naast de Jori Linea sofa hebben de bewoners en hun gasten
nog verschillende mogelijkheden om te relaxen. “De gastheer
was gehecht aan zijn Vitra Eames Aluminium Chair EA 124 als
televisiefauteuil. We hebben een nieuw exemplaar van hetzelfde
model besteld. In de muntgroene Knoll Bertoia High Back lounge
fauteuil en de vrijstaande Artemide Tolomeo lamp komen dezelfde
aluminium accenten terug. De fauteuils van Leolux hebben we
laten herbekleden zodat ze beter in het geheel passen.” Onder de
Cassina Wink Chair tenslotte kwam een passend rond oker Hagga
Melange tapijt van Kasthall.
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MASTER DESIGNER

Charles & Ray
Eames
Van alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals de Hang It All
kapstok en het Elephant stoeltje tot wereldberoemde
iconen zoals de Lounge Chair en La Chaise, iedereen kent
wel een meubel dat ontworpen is door het Amerikaanse
koppel Charles en Ray Eames. Ze waren architecten,
levenspartners.

Charles Ormond Eames Jr. (17 juni 1907 – 21 augustus 1978)
en Bernice Alexandra ‘Ray’ Kaiser Eames (15 december 1912
– 21 augustus 1988) leren elkaar kennen aan de Cranbook
Academy of Art in Michigan. Architect Charles, die samen met
Eero Saarinen prijzen won met zijn meubels, is er hoofd van het
departement industriële vormgeving, abstract artiest Ray volgt
er les.
Amper een jaar na hun ontmoeting trouwen ze met elkaar. In de
voormalige Bay Cities Garage in Venice, Los Angeles opent het
koppel de deuren van het Eames Office. Het bureau blijft meer
dan vier decennia actief en telt heel wat bekende medewerkers,
waaronder Don Albinson, Harry Bertoia en Gregory Ain.

Pied à terre
à la plage

je plannen te betrekken. Samen met
de klant dachten we niet alleen na
over het meubilair maar ook over de
indeling van de beschikbare ruimte.

In 1946 stelt het koppel ontwerpen van hun vernieuwend
meubilair tentoon in het New York Museum of Modern Art.
Ze experimenteren met gebogen multiplex, later ook met plastic.
De productie gebeurt door de Herman Miller Company in
Zeeland, Michigan.
Eind jaren veertig bouwen Ray en Charles Eames op enkele
dagen tijd met prefab stalen onderdelen het Eames House.
De architecturale mijlpaal, tegelijk thuis en kantoor, inspireert
het koppel. Tijdens de jaren vijftig tekenen ze er meubilair dat
vandaag nog steeds geliefd is, waaronder de Plastic Side Chair,
de Lounge Chair en de Aluminium Chair.
Eind jaren vijftig gaat Charles zich meer toeleggen op het
maken van kortfilms. Ze worden een uitlaatklep voor de ideeën,
experimenten en interesses van het koppel. Ray specialiseert
zich verder in grafisch en commercieel artwork en ontwerpt
textielpatronen. Charles Eames overlijdt op 21 augustus 1978
aan een hartaanval. Zijn vrouw, zielsverwant en partner Ray
volgt hem dag op dag tien jaar later. Het Eames Office, dat geleid
wordt door hun kleinkinderen, houdt hun erfenis en herinnering
vandaag levend.
Ook Master Meubel eert Charles en Ray Eames, twee van de
grootste meesters van het hedendaags design van de voorbije
eeuw. Je ontdekt hun verhaal en hun meubels onder meer in
onze Master Gallery en in onze showroom. Bovendien staan ze
centraal in onze Vitra Partner Store in Antwerpen.

Deze klant had haar woning al eerder ingericht samen met Master
interieurarchitect Hans. Ze klopte opnieuw bij hem aan met de plannen voor een
‘pied à terre’ aan de kust. “We besloten voor een lichtrijk open plan te gaan”,
vertelt Hans. “We konden adviseren vanaf de prille beginfase van de bouwwerken.
Zo is het een totaalproject geworden, waarbij bijvoorbeeld ook de indeling van de
ruimte helemaal veranderd is.”

Surf naar onze website en ontdek onze leasingformule
voor de Eames Lounge Chair. Of maak een afspraak.
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Dit weekendverblijf aan de kust laat
perfect zien waarom het een goed
idee is om ons zo vroeg mogelijk bij
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In functie van het ruime gevoel werd in de keuken doelbewust
gekozen voor een keukenblok zonder hangkasten. Het volume van
het aanrecht loopt in één lijn door in de bergruimte. Ook in de
home office voeren strakke lijnen en luchtigheid de boventoon.
Dankzij de fijne structuur en geringe bladdikte vormt de R.I.G.
bureautafel van MA/U Studio geen belemmering voor het rijkelijk
binnenstromende daglicht. De tafellamp is de klassieker Atollo
van Oluce, de bureaustoel een Arper Cila.
Het open, ruimtelijk gevoel wordt ook benadrukt door het
andere zitmeubilair. Eero Saarinen ontwierp de ronde Knoll Tulip
eettafel en bijpassende stoelen zodat er geen oerwoud aan poten
ontstond. “De elegante sofa Rod van Living Divani staat op slanke
hoge pootjes waardoor het vloeroppervlak niet onderbroken
wordt. En de Do Maru van B&B Italia is evenveel sculptuur als
fauteuil. Hij staat dan ook vrij in de ruimte, zodat de detaillering
van de achterzijde beter in het oog springt.”
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Contrasterende gevelsteen

De dressing werd op maat gemaakt met het Storage-systeem
van Porro en omvat onder meer een vrijstaande ladenblok.
De handige kledinghanger tenslotte is een Depadova
Garderobier. Ook alle accessoires en raambekleding in het
appartement werden gekozen bij en met Master Meubel.
Hans wijst nog op het mooie contrast tussen het pure, witte
interieur en de ruw bewerkte, beige natuursteen van de
voorgevel van het gebouw. “Dat is een ontwerp van Crepain
Binst Architecture uit Antwerpen. De overgang is prachtig
zichtbaar aan het terras, waar de gevelsteen deel van uit
maakt.”
Bekijk de volledige reportage op onze blog,
www.mastermeubel.be/inspiratie
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A GIFT FOR LIFE
The Kay Bojesen figures can be the perfect gift to mark a special moment in life.
With their symbolic nature and inherent room for interpretation, we can create our own story around the gift to
remind us of a special moment – large or small – when we look at the figure. A Kay Bojesen present is given with
pride and received with joy. No matter what chapter of life we are in, we can tap into his creative universe that
brings out our inner child and reminds us of our innate desire to go through life in a playful and fun way.

27/08/2020 13.

Jammer genoeg hebben Charles en Ray Eames zelf hun olifant
alleen maar gekend als een prototype. In 2007, honderd
jaar na de geboorte van Charles, brengt het Zwitserse Vitra
een beperkte oplage van 2000 genummerde houten Eames
Elephants uit. Het grote succes zet Vitra er toe aan om de olifant
op grotere schaal te produceren.

Daarvoor maken ze gebruik van kunststof, net zoals Charles
en Ray Eames dat hadden voorzien voor hun Molded Plastic
Chair. Zo is de Eames Elephant eindelijk beschikbaar voor de
oorspronkelijke doelgroep: kinderen.

Eames Elephant

Een vriendelijke reus van 75 jaar

“Speelgoed is niet zo onschuldig als het er uit ziet. Speelgoed en
spelletjes vormen de aanleiding tot serieuze ideeën.” Voor Charles
en Ray Eames was elk detail in een interieur belangrijk, van de
decoratie over het meubilair tot het speelgoed. Dat perfectionisme
en die liefde toonden ze ook bij het maken van hun houten olifant.

Begin jaren veertig experimenteren Charles en Ray Eames volop
met het verbuigen van multiplex. Gaandeweg maken ze zo onder
meer stoelen en tafels. Hun tweedelige olifant blijkt echter
zo complex en technisch uitdagend dat hij met de toenmalige
middelen niet in serieproductie kan gaan. Lucia Eames, de
dochter van Charles, is de gelukkige eigenaar van hun prototype,
dat in 1946 getoond wordt in het Museum of Modern Art in
New York. Dat exemplaar is nog steeds in het bezit van kinderen
van Lucia, die vandaag The Eames Office leiden.

De voorbije jaren groeide de Vitra Eames Elephant erg snel uit
tot een internationaal gekend en gewaardeerd meesterwerk.
Vandaag is het beschikbaar in Amerikaans kersenhout als
elegant element voor de woonkamer, in robuust kunststof als
speelgoed of stoel voor de kinderkamer en als klein decoratief
figuurtje voor op de kast of onder de computermuis. 75 jaar na
hun ontwerp is ook de rest van de wereld even gefascineerd
door het vriendelijke dier met de grote oren als Charles en Ray
Eames.
Het oog voor detail van Charles en Ray Eames viel ook bij Master
Meubel niet in dovemansoren. Om extra aandacht te besteden
aan decoratie en accessoires, openden we onze Master Shop in
onze showroom. Je vindt er onder meer mini-designklassiekers,
publicaties over design en verschillende versies van de Eames
Elephant, net zoals in de Vitra Partner Store in Antwerpen.

Gebruik nu code “EAMES2021” en ontvang 10%
korting op je online bestelling en in onze Master Shop
op geschenkartikelen.
magazinem
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MASTER ARTIST

Master Artists So Uncalled—For, de link tussen

Voor Magazine M vragen we telkens een andere kunstenaar
naar zijn of haar interpretatie van de iconische foto van ons
gebouw. Met hun opleiding tot architecten en hun voorliefde
voor ambachtelijke kunst konden we moeilijk een betere match
bedenken dan Donald van Ruiten en Astrid Nieuwborg, samen
het duo So Uncalled—For.

So Uncalled—For noemt zichzelf “een full-service creatieve
studio die staat voor uitmuntende ‘identity design’ en werkt
op alle platformen”. Ze verzorgden al websites, rebrandings
en artwork voor onder meer architectenbureaus en
podcasts. Ondertussen groeien ook hun zeefdrukken uit tot
meer dan een hobby. En dat terwijl het allemaal nog niet zo
lang geleden begon.
“We zijn allebei opgeleid tot architect. Maar eind 2019
zijn we gestopt bij de bureaus waar we werkten. Het was
tijd voor iets anders. Nu zijn we webdesigners en grafisch
ontwerpers. Maar de passie voor architectuur blijft
natuurlijk. Als Antwerpse architecten kennen we de Vitra
Partner Store goed. We gaan er vaak langs, het is een erg
inspirerende plek. Nu hebben we ons ook verdiept in de
showroom van Master Meubel, een prachtig gebouw.”

“We werken altijd op basis van foto’s dus in die zin was dit
voor ons geen ongewone opdracht. Meestal vergroten we
architecturale details uit, dat hebben we nu niet gedaan.
Het resultaat is in lijn met onze stijl, een abstrahering met
contrastkleuren. Het is even veel werk om één zeefdruk
te maken als tien dus hebben we de cover in een beperkte
oplage gedrukt.”

“Het is een tactiele techniek, je kunt het werk echt
vasthouden. Zeefdrukken is eigenlijk per ongeluk gegroeid
tot veel meer dan een hobby. In het begin maakten we zelf
reeksen, nu werken we vooral in opdracht. Dat is fijner, we
moeten niet nadenken hoe we het later aan de man gaan
brengen en kunnen ons helemaal focussen op het artistieke
proces.” We doen dat bijvoorbeeld ook via Kunstgezind, een
Antwerpse organisatie die kunstliefhebbers en kunstenaars
met elkaar matcht.”

“Los geïnterpreteerd betekent So Uncalled—For zoveel als
‘erg overroepen’. Het is ons cynisch antwoord op hoe veel
mensen kijken naar architectuur, naar grafische vormgeving,
naar kunst in het algemeen. Het is iets extra, iets waarvan
veel mensen denken dat ze het best zelf ook eens kunnen
proberen. Ze voelen de echte meerwaarde pas wanneer het
mooi en goed uitgevoerd is.”

www.su-f.com
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Aan designliefhebbers moeten we Vitra eigenlijk niet meer
voorstellen. Het Zwitserse familiebedrijf produceert sinds 1957
meubilair. Het werkt daarvoor nauw samen met beroemde
ontwerpers zoals Charles en Ray Eames, Verner Panton, Antonio
Citterio, Maarten van Severen en Ronan en Erwan Bouroullec.
Gerenommeerde architecten tekenden de plannen voor de Vitra
Campus in Weil am Rhein met onder meer het Vitra Design
Museum en het VitraHaus.
De Vitra Partner Store Antwerp was de eerste in zijn soort
ter wereld. Hij wordt sinds het najaar van 2019 uitgebaat door
Master Meubel. Twee familiezaken met een voorliefde voor
hedendaags design, ontworpen door meesters van vroeger en
nu, die bovendien al jarenlang elkaar kenden: dit was een match
made in heaven.

REALISATIE

Welkom in de

Vitra Partner
Store Antwerp

Voor de herinrichting van de VPSA combineerden we het
beste van de twee werelden: de collectie van Vitra en de kennis
van Master Meubel. De showroom kreeg heel wat nieuwe
belevingselementen, voor het maatwerk werd de expertise
van de Master Ateliers ingezet. De ronde inkombalie werd,
onder leiding van Master interieurarchitect Filip Versmissen
uitgevoerd door onze partner Boa Interior.
De ronde vorm is namelijk een doordachte keuze, vertelt
Filip. “De balie heeft geen voor- of achterkant waardoor er
een permanente connectie met de rest van de omgeving is.
De medewerkers van de VPSA zijn steeds toegankelijk.” In
de inkombalie werden kastjes van Vitra verwerkt. “Voor ons
maatwerk vertrekken we dikwijls van een bestaand gegeven.”

In juni heropende de Vitra Partner Store
Antwerp (VPSA) haar deuren.
Na de overname door Master Meubel gaven
we de showroom een complete make-over.
Volg de gids door de geschiedenis en het
interieur van de VPSA.
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Verder in de showroom vangt de houten meeting box de
aandacht. “Hier krijgen klanten aparte presentaties of tonen
architecten hun klanten de mogelijkheden van de Vitra-collectie.
We zijn gegaan voor de look en feel van een industriële krat.”
Ook het reparatie atelier, waar een vakman jouw meubilair
onder handen neemt, werd op maat gemaakt voor de Vitra
Partner Store. De werkbank is een degelijk, bruikbaar stuk
geschiedenis uit de Master Ateliers.
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Tenslotte ontdek je in de showroom nog een bibliotheek, een
bistro en een volledig ingericht appartement. “Het dressoir is een
eigen ontwerp en uitvoering van Master Meubel”, vertelt Filip.
“Dat kan dan ook aangepast worden aan hoe de klant het wil.
De opstelling in de Vitra Partner Store is slechts één voorbeeld
van de vele mogelijkheden maar in dit geval aangepast aan de
bewoner van het appartement.”

Niet alleen de showroom, ook www.vitrapartnerstore.be werd
helemaal onder handen genomen. Lees de verhalen en ontdek ons
aanbod.
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kun je leasen
en huren

De wekenlange lockdown deed ons anders kijken
naar wonen, werken en de combinatie van beide.
Heb je nog koudwatervrees om het roer helemaal
om te gooien? Ontdek dan nu onze interessante
leasingformules voor zelfstandigen en de
huur(koop)opties voor particulieren.

En toen zaten we plots met z’n allen thuis. De uitbraak van het
coronavirus zette het sociale en professionele leven zo goed
als stop. We werden aangemoedigd om vooral thuis te blijven
in onze bubbel. Wekenlange opsluiting tussen onze vier muren
deed ons stilstaan bij onszelf, bij ons leven en bij ons interieur.
Nooit eerder was het immers zo belangrijk om je thuis thuis te
voelen en om op een aangename manier werken en wonen te
combineren.
Onze interieurarchitecten en de merken in onze showroom
reiken natuurlijk graag tips en oplossingen aan. Zo raden we
aan compacter en budgetvriendelijker te wonen. Leg je plannen
op voorhand aan ons voor en voorzie al tijdens het (ver)bouwen
een ingewerkt bureau op maat uit onze Master Ateliers.
Overweeg hoe je thuisbureau het best aansluit bij je interieur.
En denk aan multifunctionele ruimtes en meubels.

Zo’n nieuw meubelstuk of zelfs een nieuw interieur kan
uiteraard een fikse investering zijn. Kan, want er zijn
ook andere mogelijkheden. Zo voorziet Master Meubel
verschillende leasingformules voor zelfstandigen. Daarbij
betaal je gedurende 3 tot 5 jaar maandelijks een klein bedrag
voor het gebruik van onze producten.
Op het einde van die periode zijn er twee opties: je gaat over
tot aankoop van ons product of je ruilt ons product om voor
een nieuwe inrichting. Zo heb je nooit een verouderd interieur
en hoef je bovendien geen enorme bedragen in één keer te
spenderen. Master Meubel zorgt, indien je dat wilt, ook voor
het onderhoud. Op die manier hoef jij je letterlijk nergens
zorgen over te maken.

De leasingformules voor zelfstandigen en huur(koop)
mogelijkheden voor particulieren zijn er voor designmeubilair
van zowel de bekende merken uit onze showroom als onze
eigen lijn uit de Master Ateliers. Interesse? Aarzel niet om ons
te contacteren. We werken graag een voorstel volledig op jouw
maat uit.

Wie plots thuis moest werken tijdens de lockdown, legde
allicht de nodige improvisatie aan de dag. Je hoeft echter
niet per se je keukentafel te verbouwen tot thuisbureau (en
weer omgekeerd voor het avondeten). De Master Corian desk
bijvoorbeeld is een uniek zwevend bureau met afwerking in
Corian en eiken dat wordt ontworpen en gebouwd in onze
maatwerkateliers. Je kunt er onder meer je smartphone
draadloos mee opladen.
Minstens even essentieel in het thuiskantoor 2.0 is een goede
bureaustoel. Wie na een werkdag met pijnlijke nek, schouders
of rug recht staat, weet dat de investering in een goed
uitgevoerd, ergonomisch exemplaar geen overbodige luxe is.
Dankzij onze leasingformules en huur(koop)mogelijkheden zijn
alle modellen binnen handbereik, van basic tot superdeluxe.
Niet zeker welke bureaustoel perfect is voor jou?
Ontdek het aan de hand van enkele handige tips en slimme
vragen op onze blog.
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voor de bestaande
architectuur
In de Master showroom vind je design meubilair
uit de vier windhoeken. Maar we beschikken ook
over een team interieurarchitecten en vaklui in de
Master Ateliers. Samen bieden ze je een volledige
service, van advies bij je eerste plannen tot de
laatste afwerking. Voor deze modernistische villa
haalden we samen met de bewoners letterlijk en

Toen deze klanten uit Vlaams-Brabant de Master showroom
bezochten, kon Master interieurarchitect Filip Versmissen zijn
geluk niet op. “Ik woon zelf in een modernistische woning uit
de jaren zestig, deze klanten hadden net een modernistische
villa uit de jaren zeventig gekocht. Ze waren verliefd geworden op het huis en wilden het in ere herstellen. Ik zou het zelf
ook niet anders willen aanpakken.”
In deze woning kon Master Meubel laten zien dat het zoveel
meer is dan een meubelwinkel. “Het belangrijkste is het
eindresultaat. Je moet niet al het oude meubilair vervangen
door nieuw meubilair om een project te doen slagen. Vaak is
advies geven minstens even belangrijk. Zo kregen op bepaalde
plaatsen de radiatoren en de lichtarmaturen een andere kleur.
Het zijn de onopvallende, onzichtbare dingen die het af maken.
We hebben bijvoorbeeld op vraag van de klant het bestaande
plafond in merantie hout op sommige plaatsen gerestaureerd.
Op vele plaatsen wordt in zulke huizen vaak het volledige
plafond vervangen, jammer genoeg.”

magazinem

48

De zwevende kast in de woonkamer is een mooi voorbeeld van
hoe we samen met de klant een interieur inrichten. “Deze nieuwe
kast is volledig op maat gemaakt zodat ze dezelfde verhoudingen
heeft als de vorige”, legt Filip uit. “Op vraag van de klant heb ik een
ontwerp gemaakt waarin ook plaats was voor onder meer een
muziekinstallatie. Zo’n versterker moet voldoende verlucht worden,
dan zorg ik er voor dat dat netjes gebeurt, niet door gewoon gaten
in de onderkant te boren. De kast is afgewerkt in groen marmer.
Dat past bij de stijl van het huis en dit stuk mocht er ook wel wat uit
springen.”
De bewoners combineerden een Knoll Saarinen Tulip tafel en de
pas uitgebrachte Knoll Krusin stoelen van Master Meubel met
een vintage kast van Pastoe. Het ronde tapijt is van Kasthall, de
prachtige Lumina DOT lamp zorgt voor voldoende verlichting
wanneer het buiten donker is. “Het warme hout van het plafond,
het koude marmer van het tafelblad en het hangdressoir, de grote,
stalen ramen: deze woonkamer is perfect in harmonie.”
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In de zitkuil in de woonkamer plaatste Filip een Togo sofa van
Ligne Roset. “Een lage sofa die perfect past bij de lage haard. Soms
spreken meubels voor zichzelf. Vandaar ook dat het klassiekers
worden natuurlijk.” De gordijnen aan het grote raam in de
achtergrond, in Stazzano-stof, werden in het Master Atelier op
maat gemaakt voor deze woning.

Voor het slaap- en badkamergedeelte werkte Filip heel wat
meubelstukken op maat van zowel de bewoners als het huis uit. “Ik
ben een paar keer bij de klanten thuis geweest. Het was een echte
wisselwerking, met ideeën die heen en weer gingen. Ik heb heel
wat eenvoudige 3D’s gemaakt, van een kamer of zoals een meubel,
zodat we snel konden schakelen. Ook stalen en materialenkennis zijn
onmisbaar om de ideeën om te zetten in de praktijk.”
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De bedden in de kamers van de kinderen hebben allebei een geïntegreerd
logeerbed, in de ene kamer een dubbel, in de andere een enkel. Op de
rug van het dubbele bed werd een bureau bevestigd die heen en weer
kan schuiven zodat de bewoners nog makkelijk aan het raam kunnen.
“Het bureau, de legplanken en het bed in de andere kamer werden
helemaal op maat ontworpen en gemaakt. Voor de kasten combineerden
we maatwerk van het Italiaanse Porro eveneens met eigen ontwerp,
vervaardigd in de Master Ateliers.” De bureaustoelen zijn Vitra Allstars.

Over de hele bovenverdieping werd het tapijt vernieuwd. “Overal ligt nu
100% wollen, aangenaam aanvoelend Siwa tapijt van B.I.C.”, vertelt Filip.
“Behalve in de badkamer aan de kinderkamers, daar ligt om praktische
redenen een gietvloer.” In diezelfde badkamer werd de douche weg
gewerkt achter een spiegel, in de badkamers bij de ouderkamer staat
een vrijstaand bad. “Het is een minimale badkamer geworden. Hier
primeren het zicht op de natuur en de architectuur. De Molteni-kasten
met de bijzondere deuren, afgewerkt alsof het een bezette muur is, en het
zwevende ladekastje, in merantihout zoals het plafond, zijn naast praktisch
ook in harmonie met de ruimte.”
Ook zowel in de badkamers als in de slaapkamers werd extra
aandacht besteed aan de details die de liefde voor de geschiedenis en
de authenticiteit van het huis verraden. “Het is een kwestie van oog
hebben voor wat er was, wat er is en wat er kan komen. In een van de
slaapkamers werd een plint van geglazuurde tegeltjes hersteld. In de
meeste gevallen zou die worden afgebroken en vervangen door een plint in
mdf. Ik ben de klanten dan ook zeer dankbaar dat ze de authenticiteit niet
wilden wegnemen door die details verloren te laten gaan. Dat getuigt van
een gedeeld respect voor zulke woningen. Daarnaast wilden de klanten
graag dat de kostbare ‘mid century mosaic’ van Roger Capron in hun
interieur werd hergebruikt. Op formaat van die tegeltjes heb ik dan een
hangkastje getekend in Amerikaans noten. De tegeltjes zelf zijn verwerkt
in de binnen- en buitenkant van de badkamerkastjes.”
Bekijk de volledige reportage op onze blog,
www.mastermeubel.be/inspiratie
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Vijf
interieurmythes

ontkracht

Elke maand vind je op onze website een interieur met Master
meubilair. Niet alleen om te tonen wat we doen, ook om tips
en inspiratie te bieden. Niet alleen van wat goed is, ook van
wat niet fout is. Deze keer: vijf interieurmythes die je niet
zomaar voor waar mag aannemen.

Dat kan, natuurlijk, maar veel vaker is er al een aanknopingspunt.
“Deze klanten bezochten onze toonzaal in hun
zoektocht naar meubels voor hun appartement aan zee”, vertelt
Master interieurarchitecte Sofie. “Ze hadden een plannetje bij
van de ruimte. Ze waren dus goed voorbereid.”
Bovendien hadden ze al enkele meubels in gedachten. “De Oval
Dining Table uit de Saarinen collectie van Knoll, afgewerkt in
wit laminaat, vonden ze mooi. En de Wishbone Chairs van Carl
Hansen & Søn, in gezeepte eik en met naturel papierkoord,
hadden ze al.”
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onderhoud

Op zoek naar een sofa kwamen de klanten en Sofie uit bij
de HAY Mags Soft Seater Combination in de showroom.
“Er waren nog alternatieven maar deze stak er qua
prijs-kwaliteitverhouding bovenuit.” Alleen is hij afgewerkt in
Hallingdal wit, de iconische maar erg lichte eerste stof van
Kvadrat. “Gelukkig is wol erg onderhoudsvriendelijk, het is bijna
zelfreinigend.”

“In een appartement beschik je uiteraard maar over een
beperkte oppervlakte”, gaat Sofie verder. “De klanten vroegen
zich dan ook af hoe de meubels zich zouden verhouden tot de
ruimte. Dankzij de 3D die ik voor hen maakte, kregen ze daar
een veel beter beeld van. Ze waren aangenaam verrast dat wij
met hen meedachten over hun inrichting.” Nog dankzij de 3D
wordt een belangrijke knoop doorgehakt. “Er was een beetje
ongerustheid dat de sofa de doorgang zou blokkeren als hij
dwars zou staan. Nu zijn ze heel blij met zo’n prachtig zicht op de
zee in plaats van op hun televisiekast.”

Aaneensluitende vormen zorgen voor enkele diepgewortelde
interieurmythes. “In deze woonkamer sluit het ovalen Fly tapijt
van BIC net perfect aan bij de lijnen van de tafel en de sofa. De
zwarte ruiten springen onmiddellijk in het oog. Dat mag zeker
tussen de verder vooral effen kleuren in dit interieur. Bovendien
zorgt dit hoogpolig tapijt voor extra warmte. Het kruipt tussen
je tenen en de stof golft als je er op wandelt. Perfect voor een
appartement aan de kust.”

De leeshoek werd hier perfect geïntegreerd in de rest van
de ruimte. “De Vitra Eames Lounge Chair met bijhorende
poef is een klassieker waar de klanten al lang fan van waren.
De notenhouten schaal en het naturel caramel leder passen
prachtig binnen het palet van de woonkamer. Hetzelfde geldt
voor de fijne poten en de houten afwerking van het Ligne Roset
Alburni salontafeltje.”
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Kantoorruimte

aan huis

woonkamer. Maar er zijn ook andere manieren
om business en pleasure van elkaar te scheiden.
Deze klanten richtten kantoorruimte, een
vergaderruimte en een overdekt terrasje in in een

Overdekt terras

Jan en Laura zorgen er met hun bedrijf Melior Careers voor
dat hoogopgeleide profielen de ideale werkplek vinden,
onder meer in de voedingsindustrie. “Nadat ze een nieuw
huis gekocht hadden, besloten ze het bijgebouw in te richten
als kantoorruimte voor vier personen”, vertelt Master
interieurarchitecte Jill. “Zo kunnen ze perfect thuis werken en
toch hun werk en privé eenvoudig gescheiden houden.”

De finishing touches tenslotte werden buiten aangebracht. “Op
het overdekte terras vind je de vierkante tafel en vier stoelen
uit de August-collectie van Serax. Die werd ontworpen door
Vincent Van Duysen voor het gelijknamige hotel en restaurant in
een voormalig klooster in Antwerpen.”

bijgebouw aan hun huis.
Centraal in de kantoorruimte werd een flexibel
landschapsbureau geïnstalleerd. “Dat hebben we gevormd
door vier Desalto Helsinki bureaus tegen elkaar te plaatsen.
Handig voor wanneer ze ooit zouden uitbreiden of verhuizen. De
bureaus zijn volledig zwart en afgewerkt met een fenix toplaag,
waardoor ze zijdezacht aanvoelen.” Van de vier Vitra AC5 Work
Lowback van Antonio Citterio werd de bijpassende zwarte
lederen versie gekozen.

Voor deze inrichting bezorgde Jill eerst foto’s van verschillende
kantoormeubelen aan Jan en Laura. Nadat zij hun voorkeuren
hadden doorgegeven, brachten ze een bezoek aan de showroom.
Daar konden ze alle modellen en materialen zelf zien en voelen
voor ze geplaatst werden bij hen thuis. Het resultaat van deze
samenwerking is puur, tijdloos en stijlvol, een geïnspireerde en
inspirerende kantoorruimte.

In onze Master Shop vonden Jan, Laura en Jill de perfecte
accessoires om de kantoorruimte helemaal in te richten. “De
Ferm Living Plant Pots worden gebruikt als pennenhouders op
de bureaus. Er is ook een kleine open keuken om een koffie of de
lunch te nuttigen. Daarvoor voorzagen we glazen en een karaf
van Ferm Living en het volledige Setomono servies van Kristina
Dam.”

Een glazen wand scheidt de kantoorruimte af van de
vergaderruimte. Hier worden ook klanten ontvangen of kan er
rustig getelefoneerd worden. “Centraal staat de sculpturale Clay
tafel van Desalto”, vertelt Jill. “Die hebben we voorzien van vier
Carl Hansen CH20 stoelen in wit eik en bordeaux leder.”
De KVG.10 hanglamp van het Belgische Serax zorgt voor het
perfecte werklicht. In een hoek van de vergaderruimte werd nog
een Togo fauteuil en poef geplaatst. “Het bordeaux sluit aan bij
de stoelen. De comfortabele Togo is ideaal om klanten even te
laten wachten of rustig te telefoneren.”
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design Mariodesign
Bellini Mario
- www.bebitalia.com
Bellini - www.bebitalia.com
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KineMotion

een rustige en gezellige
wachtruimte
Kinesistenpraktijk KineMotion is gevestigd in Turnhout. Master
Meubel nam de wachtruimte onder handen, met als resultaat meer
rust en gezelligheid voor de klanten.

De wachtruimte kreeg een complete makeover, met nieuwe stoelen,
een bankje, een bureaustoel aan de balie… Over elk onderdeel werd
goed nagedacht door Master interieurarchitecte Isabelle en het
team van KineMotion. Het resultaat mag er dan ook zijn. “Veel
patiënten hebben al aangegeven dat ze rust en gezelligheid ervaren
in de praktijk sinds de toevoeging van het zachte blauw en de
houtaccenten”, zegt Isabelle.

In een kinesistenpraktijk is ergonomie uiteraard zeer belangrijk.
“De Arper Catifa 46 stoelen zijn comfortabel en stabiel, ideaal voor
oudere of revaliderende mensen. De flexibele rugleuning zorgt ervoor
dat ook personen met rugklachten aangenaam kunnen zitten.”
Uiteraard wil het oog ook wat. “De rustgevende blauwe kleur sluit
mooi aan bij de matte glazen wanden in de wachtruimte”, vertelt
Isabelle. “Zo blijft het interieur sober. Bovendien komen de blauwe
accenten terug in de pennenbakjes op de balie, de O-Tidy’s van Vitra.”
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Het CPH Deux bankje van Hay is ideaal voor gezinnen met kleine kindjes om
samen te wachten. “De houten pootjes associeer je niet met een
dokterskabinet, ze zorgen voor extra rust en gezelligheid.” De bureaustoel
achter de balie is de klassieker About a Chair van Hay. “Een luchtig en licht
model dat zeer gemakkelijk verplaatst kan worden. De bekleding in stof
zorgt voor een warmere uitstraling.”
De wachtruimte werd verder aangekleed met de Loop Stand Hall staande
kapstok van Hay en naast de balie de Plant Box van Ferm Living, die ook als
magazinehouder gebruikt kan worden.

magazinem

70

magazinem

71

GEORGE
GEORGE
Design by Design by
Jan te Lintelo
Jan te Lintelo

www.linteloo.com
www.linteloo.com

www.knolleurope.com
www.knolleurope.com

magazinem

75

