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op de vt wonen&design beurs

27 sept
t/m

2 okt

Begin deze maand vindt het leukste woonevent van het 

jaar plaats: de vt wonen&design beurs. Kom kijken en  

laat u verrassen door het inspirerende EH&I Paviljoen, 

dat geheel in het teken van Italiaans design staat.  

Ciao, tot ziens in de RAI!

HET EH&I PAVILJOEN: NATURAL BORN ITALIAN
Een waar Italiaans feestje, dat is het EH&I Paviljoen (standnr. 10-035) 

op de vt wonen&design beurs. Niet verwonderlijk, want dit jaar is 

het huis in de Designhal ontworpen door architect Daniela Germone. 

Wij zijn maar wat blij dat deze drukbezette Italiaanse, die woont 

en werkt in Nederland, tijd kon vrijmaken om een indrukwekkend 

inspiratiehuis voor ons te ontwerpen. 

Van 1998 tot 2004 werkte Daniela voor het toonaangevende keuken- 

en badkamermerk Boffi. Onder leiding van nog zo’n grote naam, 

Piero Lissoni, ontwierp zij voor het label de flagshipstores in Parijs, 

Cannes, Londen, Milaan en Los Angeles. ‘Van Piero heb ik geleerd 

vast te houden aan mijn ideeën, je niet te laten afleiden door  

anderen. Hij heeft ook het etnisch-minimalisme geïntroduceerd, 

een interieurstijl die mij zeer aanspreekt. En hij is een pietje- 

precies: door hem weet ik dat de details in een interieur bijna  

nog belangrijker zijn dan het grote gebaar. Mijn handschrift? Ik 

zoek altijd een bepaalde puurheid en het contrast in materialen  

en vormen.’ 

Sinds 2004 is Daniela partner in Dis Studio, een interieurarchitec-

tuurbureau en showroom voor Italiaans design, met vestigingen in 

Amsterdam en Rotterdam. Voor EH&I ontwierp de architect een 

inspirerend paviljoen met een heuse tuin en maar liefst twéé etages, 

van begane grond tot bovenverdieping gevuld met Italian luxury: 

de mooiste ontwerpen van Arclinea, Baxter, Boffi, DePadova, Ivano 

Redaelli, Living Divani en Porro. ‘Natural Born Italian,’ noemt ze 

het resultaat. ‘Het idee was een chic Italiaans huis te ontwerpen, 

denk aan een appartement in Milaan of een villa in Como. Althans, 

mijn interpretatie van chic, namelijk in balans qua volume en vor-

men en ingericht met mooie materialen. Daarvoor heb je niet veel 

nodig, al zeker geen glitter & glans. Waar ik aan denk? Bijvoor-

beeld een karpet van heel mooie wol, waar de kwaliteit van af-

straalt. Subtiele chic dus. Wat dat betreft kunnen Nederlanders 

nog wat leren van het oog voor kwaliteit dat Italianen hebben. En 

andersom kunnen wij Italianen weer veel leren van het lef dat  

Nederlanders in hun interieur tonen.’

‘Het EH&I Paviljoen is een L-vormig huis 

met twee verdiepingen geworden. Alleen  

al die tweedeling maakt de ruimte interes-

sant en door de L-vorm is niet alles meteen 

zichtbaar, wat het huis ook spannend 

maakt. Je gaat op ontdekkingsreis. Op de 

begane grond zijn de woonkamer, eetka-

mer en een keuken van Arclinea, boven 

bevinden zich de slaapkamer met zitje, de 

badkamer van Boffi en een riante walk-in 

closet. Slapen, baden, aankleden: de inde-

ling heeft een flow die ik in een echt huis 

ook op deze manier zou aanbrengen. De 

basiskleuren zijn zwart, wit en grijs. Dat 

klinkt misschien boring, maar door ze te 

combineren met bijzondere materialen 

laten die tinten de ruimtes juist spreken. 

Hout en steen hebben kleur van zichzelf, 

die draagt ook bij aan de look & feel van 

het huis. De materialen hebben allemaal 

een verhaal. Zo hebben de tuinmeubels van 

Baxter leren kussens die buiten kunnen 

blijven liggen, is de boekenkast van Living 

Divani gemaakt van resthout en bestaat 

het Salvatori-marmer in de badkamer uit 

minuscule strookjes, gemaakt volgens een 

speciaal procedé. In de tuin zijn vlonders 

met bomen, zitjes en een unieke Boffi- 

minikitchen van Joe Colombo uit 1968, 

allemaal een beetje losjes neergezet. Het 

geheel moet een bepaalde spontaniteit hou-

den. Imperfectie is belangrijk, dat brengt 

een huis tot leven. Maar het belangrijkst 

als ik een interieur ontwerp, zijn de bewo-

ners. Je moet aan een huis kunnen zien wie 

er woont, niet wie het ontworpen heeft.’

Kom naar het       EH&I Paviljoen

‘Imperfectie is 
belangrijk. Dat 

brengt een huis 
tot leven’

Event

DANIELA GERMONE, ONTWERPER VAN 
HET EH&I PAVILJOEN



Advies van interieur-

ontwerpers en stylisten, 

gratis lezingen en 

workshops, complete 

woonmetamorfoses en 

veel, heel veel inspiratie: 

u vindt het allemaal op de 

vt wonen&design beurs. 

VT WONEN&DESIGN BEURS

Datum Dinsdag 27 september t/m zondag  
2 oktober 
Locatie RAI, Europaplein 1, Amsterdam
Openingstijden Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur 
(donderdag en vrijdag tot 21.00 uur)
Entreeprijzen Aan de kassa kost een 
toegangsbewijs € 19. Als u vóór 27 september 
entreekaarten koopt via vtwonenendesignbeurs.nl, 
betaalt u slechts € 15 (€ 4 korting!). De via 
internet bestelde kaarten ontvangt u als e-ticket 
in uw mailbox. 
Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer (trein, 
tram of metro) stapt u uit op station Amsterdam 
RAI. Vanaf hier wandelt u in vijf minuten naar het 
beurscomplex. De RAI is goed bereikbaar per auto 
en beschikt over (betaalde) parkeerplaatsen bij en 
in de omgeving van het complex. Meer informatie 
vindt u op vtwonenendesignbeurs.nl.

VOORDELIG & RELAXT MET DE TREIN 
Speciaal voor bezoekers van de vt wonen&design beurs heeft de NS een fantastische – en voordelige! 
– aanbieding samengesteld. Vanaf elk station in Nederland reist u van 27 september t/m 2 oktober naar 
station Amsterdam RAI voor slechts € 29 (en weer terug!). En het mooie is, dat is inclusief uw 
entreekaart voor de beurs. Dat is nog eens leuk, makkelijk én voordelig!

ONTMOET DE REDACTIES VAN DE BEKENDSTE WOONBLADEN
Dit jaar kunnen bezoekers binnenkijken bij vijf bekende interieurtijdschriften. Naast  
het Italiaanse paviljoen van Eigen Huis & Interieur laten vtwonen, Stijlvol Wonen, Ariadne 
at Home en WONEN Landelijke Stijl in levensgrote inspiratiehuizen zien wat volgens hen  
de trends zijn op het gebied van wonen. Kom binnen, ontmoet de redacties en geniet van 
alle ideeën en inspiratie.

ARCHITECTEN ADVIESPLEIN
Kan ik deze muur doorbreken, hoe betrek ik de keuken bij de woonkamer en wat is  
de beste indeling voor mijn huis? Met al uw architectonische vragen kunt u terecht op  
het Architecten Adviesplein, dat mogelijk is gemaakt door de specialisten van de 
Architectenwinkel. U kunt een afspraak boeken via vtwonenendesignbeurs.nl/advies.  
U krijgt 45 minuten advies voor slechts € 17,50 (speciaal beurstarief!). Tip: neem foto’s, 
plattegronden én afmetingen mee van de ruimte waarmee u aan de slag wilt.

DUTCH DESIGN DISTRICT
Favoriet onder vele bezoekers. De belangrijkste Nederlandse meubelmerken laten hun 
pareltjes uit de collectie zien. Zowel designklassiekers als nieuwe ontwerpen staan in de 
spotlight en designers en fabrikanten zijn zelf aanwezig om de ontwerpen toe te lichten. 

DESIGN TALENTS 
Naast de belangrijkste meubelmerken is op de vt wonen&design beurs ook het werk van 
Nederlandse ontwerpers te bewonderen. Gooiden zij eerder hoge ogen de Salone del 
Mobile in Milaan, nu presenteren de Dutch designers hun nieuwe ontwerpen in de RAI. 

NIEUW: LIVE METAMORFOSESHOW
Voor het eerst op de vt wonen&design beurs: live metamorfoseshows in het Woontheater. 
Dagelijks worden er vier spectaculaire shows gepresenteerd. Daarnaast kunt u in het 
Woontheater genieten van inspirerende lezingen van interieurexperts als trendwatcher 
Hilde Francq, stylist Marie-Gon Vos en conceptontwerper Gaby Fecken. Of het nu gaat over 
kleurgebruik, duurzaam wonen of verbouwen: na het bijwonen van een presentatie bent u 
klaar om thuis direct aan de slag te gaan. Toegang gratis, kijk op de site voor actuele 
aanvangstijden.

ART ZONE
Wat in geen enkel huis mag ontbreken, is kunst. Dat geeft een ruimte pas echt karakter en 
weerspiegelt de persoonlijkheid van de bewoners. Dit jaar is er een heuse Art Zone met  
de mooiste kunst – in álle stijlen.

EEN GOED LICHTPLAN
Op de beurs worden de hele week lichtadviezen gegeven door de specialisten van 
Eikelenboom. Zij nemen u mee op een ‘lichtreis’: van het kiezen van het juiste armatuur tot 
het maken van een goed lichtplan. U kunt een afspraak boeken via vtwonenendesignbeurs.
nl/advies. U krijgt 45 minuten advies voor slechts € 17,50 (speciaal beurstarief!). Tip: neem 
foto’s mee van de kamer waarmee u aan de slag wilt.

2 1 0EH I

Interieurfeest



2 1 2EH I

12 highlights 
volgens de redactie

BERT PLANTAGIE
Eetkamerstoel Kiko is een primeur van Bert Plantagie. 
De ranke draadstoel met duo-stoffering, ontworpen 
in samenwerking met designer Stefan Steenkist, 
verkrijgt zijn stevigheid door het deels massieve 
frame, dat verkrijgbaar is met of zonder (open) arm. 
(standnr. 10-015)

De Designhal is the place to be op de

vt wonen&design beurs. Niet alleen is 

daar het EH&I Paviljoen te bewonderen 

(standnr. 10-035), er zijn nog veel meer 

primeurs. Komt dat zien!

FERROLIGHT 
Liefhebbers van internationale 
allure vergapen zich aan de 
nieuwe Ghost Disc, ontworpen 
door Ferdinand Verbeek. De 
indrukwekkende hanglamp 
bestaat uit een verlichte schijf 
gelaserd kunststof met een 
doorsnede van een meter, 
waarvan de ledlichtbron slim 
verstopt zit in het aluminium 
hart van de lamp. 
(standnr.10-002)

JUNG 
Een klassieker bekent kleur. 
Jung, fabrikant van schakel-
materiaal, introduceert het 
tijdloze programma LS 990 in  
63 originele Les Couleurs Le 
Corbusier. Het schakelmateriaal 
wordt op speciale wijze met de 
hand geschilderd om zo het 
karakteristieke matte oppervlak 
te verkrijgen. 
(standnr. 12-072)

PODE
Onder de nieuwe artdirection van designers Roderick Vos en Claire Vos Teeuwen 
wordt het Nederlandse meubelmerk steeds meer een compleet lifestylelabel met 
banken, fauteuils en tafels, maar ook kussens en accessoires. Aanschouw voor  
het eerst de vernieuwde collectie. (standnr. 10-024)

LABEL 
VANDENBERG
De gloednieuwe stoel Mumba, 
ontworpen door Jasper en Gerard 
van den Berg, is een compacte 
eetkamerstoel met een uit-
nodigende vlakverdeling. Met  
de houten romp, verende rug en 
verschillende materialen en kleuren 
is een compleet individuele stoel 
samen te stellen. 
(standnr. 10-016)

GIRA
Hoe stijlvol schakel-
materiaal kan zijn, 
ontdekken bezoekers 
bij Gira. Lampen 
schakelen en 
dimmen, jaloezieën 
omlaag en omhoog 
bewegen of de 
kamertemperatuur 
regelen: via het 
heldere multitouch-
display van model 
Gira G1 kunnen alle 
functies comfortabel 
met een tik of swipe 
worden bediend.
(standnr. 11-034)

HARVINK
Ontmoet de familie Splinter: een stijlvol zitmeubelprogramma dat je naar 
wens kunt samenstellen: met of zonder gestoffeerde arm, hoge of lage rug, 
stof of leer, eiken- of notenhout…. (standnr. 10-026)

JESS 
De zitmeubelfabrikant uit Oss lanceert maar liefst tien nieuwe 
modellen op de vt wonen&design beurs. Ook introduceert Jess een 
innovatieve methode van staalbewerking. Het metaal wordt 
ondergedompeld in een koperbad, waarna het te drogen wordt 
gehangen en ten slotte verouderd wordt. Met een prachtig resultaat.
(standnr. 10-025)

FEBRIK
Winnaar van de EH&I Pin 2016. De innovatieve stoffen van het Tilburgse textiellabel 
vinden gretig aftrek bij toonaangevende designfabrikanten, zoals Montis (fauteuil Lazy 
Bastard), Moooi (Bart Sofa), Moroso (Sushi Collection), Ligne Roset (bank Ploum).
(standnr. 10-033)

CASTELIJN 
Eerder in EH&I te bewonderen
en nu ook live op de vt 
wonen&design beurs te zien:
tafel Foliant, het ontwerp van
Dick Spierenburg dat 
opnieuw door Castelijn in 
productie is genomen. Ook 
worden er de organisch 
vormgegeven tafel-serie RP 
en wandkastensysteem Solo 
gepresenteerd.
(standnr. 10-001)

INTERCODAM
Voor het eerst te zien op 
de vt wonen&designbeurs: 
Intercodam, met de 
mooiste tegels uit binnen- 
en buitenland. 
(standnr. 10-023)

JACCO BAKKER
Elk jaar probeert Jacco Bakker de bezoekers van de vt wonen&design beurs opnieuw te 
verrassen met zijn meubelatelier. Ook deze keer is er een unieke primeur: meubels op 
maat waarin Hollands gras is verwerkt. Dit natuurlijke materiaal wordt op biologische 
wijze verwerkt in de eigen meubelmakerij en tot de mooiste meubels gemaakt. 
(standnr. 10-007)

LEOLUX
Maak kennis met nieuwe ontwerpen, zoals hoekbank Guadalupe van 
Christian Werner en draaifauteuil Caruzzo van Frans Schrofer, beide 
meubels wonnen een prestigieuze Red Dot Design Award. Spectaculaire 
blikvangers zijn de manshoge kunstwerken in de passage tussen hal 10 
en hal 11, waar Leolux de klassiekers uit de collectie op een verrassende 
manier presenteert: geïnspireerd op de natuur en geïllustreerd door 
huisillustrator Olaf Hajek. (standnr. 10-027)


