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Magazine
Audience: 380.300 Total Brand
Readers: 154.800  Total Brand
Print Run: 34.000 copies  
Déco Idées: 20.000 copies  
Actief Wonen: 14.000 copies
Distribution channels: bookshops, 
subscriptions, push, pull.
Target audience: Women looking for 
their own style and practical design 
ideas, who are open to new trends
and to mixing and matching styles, and 
have high disposable income.
•  90.8% of total readers are aged 

25–65+
•  80.3% of female readers are aged 

25–65+
•  63% belong to the top four social 

classes (1–4)
Issues: 4 per year
CIM: 2021–2022

 Tijdschrift
Lezers :  380.300 Total Brand
Bereikte publiek : 154.800 Total Brand
Oplage : 34.000 ex 
Déco Idées  : 20.000 ex 
Actief Wonen : 14.000 ex
Verspreiding : via dagbladhandelaars,  
abonnementen, push, pull.
Doelgroep: de vrouw die op zoek is 
naar een persoonlijke stijl en concrete 
decoratie-ideeën. Staat open voor 
nieuwe trends en een mix van stijlen. 
Beschikt over een hoge koopkracht. 
•  90,8% van de lezers zijn tussen  

25 et 65 jaar oud en meer
•  90,8% van de lezeressen zijn tussen  

25 et 65 jaar oud en meer.
•  63% behoren tot dee hogere sociale 

klassen van 1 tot 4.
Frequentie : 4 Nrs/jaar
CIM: 2021-2022

Practical design ideas,  
100% Belgian 
Déco Idées is Belgium’s leading publication for practical design. 
Packed with inspiring ideas, it gives a glimpse into what’s hot in 
interior design right now.

Its purpose? To stimulate creativity and help readers bring 
their decoration plans to life – with tried-and-tested looks, a 
straightforward layout and plenty of photos. Each month, it features 
forward-thinking products, ideas, interiors and recommendations 
for a Belgian audience looking for high-end quality at affordable 
prices, contemporary and classic looks, and something new, practical 
and original.

Published six times a year, Déco Idées and Actief Wonen provide 
an overview of the latest interior design trends across four major 
themes, each covered in its own chapter: Design News, Private 
Tours, Inspiration and Practical Guide.

Interieur 100%  
belgische stijl
Actief Wonen is op de Belgische markt de referentie op het vlak van 
interieur en decoratie. Het magazine biedt de laatste tendensen aan 
en is een inspiratiebron voor alle soorten decoratieprojecten.

Maandelijks brengen we een originele mix van interieurs, ideeën, 
producten en adressen. Van strak hedendaags tot origineel klassiek, 
van droompaleis tot praktisch huis, en altijd zo veel mogelijk Belgisch. 
Onze missie: de lezers inspireren en motiveren om zelf in hun interieur 
aan de slag te gaan. Onze beproefde methode: zorgvuldig 
opgemaakte pagina’s met veel ruimte voor beeld en interessante, 
verhelderende teksten.

“Actief Wonen” en “Déco Idées” bieden 6 keer per jaar een brede 
waaier van de allernieuwste tendensen en dit binnen 4 kwalitatieve 
rubrieken: Antenne, Op bezoek, Inspiratie en Gids.

FORMAT 
FORMATEN

DIMENSIONS (HxL)*
AFMETINGEN (HxB)*

PRICE FOR 
NATIONAL 

EDITION

PRICE FOR/
PRIJS  
DÉCO  
IDÉES

PRICE FOR/
PRIJS  
ACTIEF 

WONEN

2/1 275mm x 416mm 10.180 € 6.260 € 4.530 €

1/1 275mm x 208mm 5.140 € 3.130 € 2.270 €

1/2 275 mm x 104mm 3.350 € 2.040 € 1.470 €

1/2 137,5mm x 208mm 3.350 € 2.040 € 1.470 €

1/3 275mm x 69mm 2.320 € 1.410 € 1.020 €

1/3 91,5mm x 208mm 2.320 € 1.410 € 1.020 €

1/4 137,5mm x 104mm 1.930 € 1.170 € 800 €

Advertising price list   2023  Reclametarief

 • Cover 2: 7.720 € • Cover 3: 6.170 € • Cover 4: 8.220 €
•  Prime positions 1/1 & 2/1: + 30% 1st page, + 25% 2nd page, + 20% 3rd page
•  Preferential location: + 20% • Voorkeursplaatsing: + 20%
•  For inserts and other requests: contact us 

Voor inlegbladen en andere vragen : gelieve contact op te neme

*  + extra 5 mm required around each edge for cutting   
+ angs beide zijden 5 mm meer voorzien voor de snijrand

Technical details / Technische gegevens: PDF HD

Delivery address / Leveringsadres:
Valérie De Jonghe - vdj@editionventures.be 
Isabelle Matthys - isabelle@editionventures.be

Material delivery: 4 weeks before publication
Inleveren materiaal: 4 weken vóór verschijning

 WIN 
EEN KEUKENROBOT 

AANGEBODEN DOOR 
KENWOOD 

ECOVRIENDELIJKE  
INTERIEURS

HUISHOUDELEKTRO
NIEUW & ENERGIEZUINIG 

MEER 
GROEN

ENERGIE  
MINDER MAAR BETER 
CONSUMEREN

SLAAPKAMERS
ALS ZACHTE COCONS 
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VOOR EEN DROOM VAN EEN THUIS  

N° 273 NOVEMBER 2022  
5,90  €

KEUKENS 
DUURZAME  
& TIJDLOZE 

DESIGNS

DECOidees.magazine  -  ACTIEFwonen.magazine @decoidees  -  @actiefwonendecoidees.be  -  actiefwonen.be

Publication dates - 4 issues/year Deadline matériel

Spring N°275 : 31/03 Kitchens + appliances  -  Lighting   03/03
 Bathrooms  -  Fabrics, wallpapers  
  

Summer N°276 : 23/06 Before/after  -  Outdoor furniture + terraces  26/05 
 Holiday homes 

Autumn n°277 : 29/09 Bathrooms  -  Kitchens 01/09 
 Bedrooms  -  Sofas 

Winter n°278 : 15/12 Open fires  -  Winter fabrics 17/11 
 Floor coverings 

Verschijningsdata - 4 Nrs/jaar Materiaal deadline 

Lente N°275 : 31/03 Keukens + huishoudtoestellen  - Verlichting  03/03
 Badkamers  - Stoffen, behangpapier  
  

Zomer N°276 : 23/06 Voor/na  -  Outdoor meubilair + terrassen 26/05 
 Vakantiehuizen 

Herfst n°277 : 29/09 Badkamers  - Keukens   01/09 
 Slaapkamers  - Sofa’s  

Winter  n°278 : 15/12 Open haarden  -  Winterstoffen 17/11 
 Vloerbekleding 



For information and to book  - Inlichtingen en reserveringen
Philippe De Jonghe: +32 475 23 48 40  -  pdj@editionventures.be

Catherine Limon: +32 475 93 83 73  -  cli@editionventures.be
Rachel Macaluso: +32 479 48 32 59  -  rma@editionventures.be
Anne Buntinx: + 32 478 43 09 86  -  abu@editionventures.be

LASNE BUSINESS PARK  
Chaussée de Louvain 431d - 1380 Lasne • Leuvensesteenweg 431d - 1380 Lasne • Tel : 02/379.29.90 - Fax : 02/379.29.99

SLAAPKAMER INSPIRATIE

1 2 3

SERENE RAAMBEKLEDING
Je zou verwonderd staan van de kracht van gordijnen. Slaap je 
onvast en word je snel geprikkeld door het licht? Zorg dan voor 
totale verduistering. Laat je je graag wekken door de natuur?  
Een stel linnen gordijnen laten de eerste zonnestralen subtiel 
door zodat je in alle schoonheid aan je dag kunt beginnen.

Linnen gordijn ‘Scala’ verkrijgbaar in verschillende maten  
(vanaf L 180 x B 140 cm).  
AM.PM via LA Redoute IntéRIeuRs. Vanaf 59,49 euro. 

BEPERK JE KLEURENPALET
Schakel alle onnodige prikkels in de slaapkamer 
uit door in te zetten op een sereen kleurenpalet. 

Bij voorkeur kies je maximaal drie tinten die dicht 
op elkaar aansluiten. Op die manier bekom je een 

heerlijk monochroom én rustgevend resultaat. 

Campagnebeeld uit de collectie ‘Anduze’. Tapijt ‘Weava’ 
van katoen en wol (L 60 x B 90 cm),  

MAIsons du Monde, 34,99 euro.  

Dromerige wanddecoratie
Laat de decoratie van je slaapkamerwanden de toon in je toekomstige dromen zetten. One line drawings, 

abstracte tekeningen en posters in zeemzoete zandtinten zijn hier de beste bondgenoten voor.

1. Ingelijste digitale print ‘Abstract Beige Drawing’ (L 63 x B 53 cm), LIv CoRdAy via WestWIng, 89 euro. 
2. Drieluik van linnen met koraalprint ‘Cora’ (L 120 x B 167 cm), MAIsons du Monde, 149,90 euro. 

3. Poster ‘Retro Botanical’, verkrijgbaar in verschillende afmetingen (vanaf L 70 x B 50 cm), desenIo, Vanaf 26,95 euro.
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PHÉNOMÈNE NEWS

Japandi
L’HYBRIDE ZEN

La tendance japandi, c’est la 
contraction de Japon et de Scan-
dinavie, un style qui navigue entre 
cocooning scandinave et esthétisme 
japonais. Un mix subtil entre la fonc-
tionnalité nordique et la sobriété de 
l’esprit japonais. Cet art de vivre 
évoque le calme et la zénitude. 
L’idée derrière le japandi est de se 
débarrasser du superflu pour ne 
garder que l’essentiel. Lignes épu-
rées, matériaux naturels, teintes 
neutres et minimalistes s’invitent 
dans notre intérieur. Le bois clair, la 
base, s’associe avec des essences 
plus foncées, du cuir voire du béton. 
Côté tonalités, la palette s’étend 
du blanc au noir en passant par 
l’anthracite et les bruns chauds. 
Des couleurs profondes, des objets 
fonctionnels et esthétiques et de la 
simplicité, tout pour faire de notre 
maison un cocon de sérénité. 

Table ‘Air’ en chêne avec finition 
vernie, piètement en bois massif  
(L 220 x P 95 x H 76 cm),  
1 899 euros. Chaises ‘Bok’ en chêne 
massif avec finition à l’huile-cire 
dure (L 50 x P 54 x H 76 cm),  
499 euros. L’ensemble du designer 
Alain van Havre pour Ethnicraft.

Lampe avec abat-jour ‘Eclipse 
Large’ en lin et polyester, coloris 

curry (D 42 x H 40 cm), 175 euros. 
Base de lampe ‘Post Floor’, placage 

en chêne fumé, coloris dark brown 
(D 18 x H 70 cm), 379 euros. 

L’ensemble fErm Living.

1

2

3 4

1. Table basse en bois de pin effet brûlé (L 150 x P 80 x H 36 cm), Zara homE, 529 euros. 
2. Lampe ‘Akari 1AG’ en papier washi, bambou et fil d’acier, design Isamu Nogushi (L 26 x H 40 cm), vitra, 319 euros. 
3. Lounge chair ‘Bernard’ en chêne massif laqué à l’eau et cuir Brandy (L 77 x P 62 x H 73 cm), hay, 2 669 euros. 
4. Pouf ‘Brasilia’ en noyer et tissu Bouclé 02, design Anderssen & Voll (L 74 x P 55,5 x H 40 cm), mEnu, 620 euros. 
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VOIR NOS ADRESSES EN PAGE 130

NEWS CE MOIS-CI, ON AIME RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS

1. Tasse en porcelaine à motifs (D 8,5 x H 9 cm), H&M HoMe, 2,99 euros. 

2. Vase ‘Carré’ en céramique (D 7,5 x H 10,5 cm), &klevering, 49,95 euros le set de 3. 

3. Bougie à trois mèches ‘Tile’ en cire effet carrelage noir (14 x 6 cm), &k aMsterdaM sur WestWing, 24,99 euros. 

4. Tapis ‘Damier’ tufté main en laine et coton, coloris noir (170 x 240 cm), Maison saraH lavoine, 1 100 euros. 

5. Housse de coussin à carreaux écru et gris anthracite en polyester (40 x 40 cm), Maisons du Monde, 15,99 euros. 

6. Tapis de bain à carreaux en coton tissu éponge (60 x 90 cm), H&M HoMe, 24,99 euros. 

JEU de Dames 

1 2 3

4

5

6

10 NOVEMBRE 2022 DÉCO IDÉES

273_DI_1_D CE MOIS CI-vu_Eric_AS.indd   10273_DI_1_D CE MOIS CI-vu_Eric_AS.indd   10 20/10/22   13:0620/10/22   13:06

 ANTENNE DE MAAND VAN MANDY

Een streepje muziek ontbreekt nooit in het huis 
van mijn lief. Maar dan ook echt nooit! Onlangs 
maakte ik hem blij met de nieuwe Sonos Roam, een 
draagbare speaker die op wifi én bluetooth werkt. 
Zijn scheerbeurten in de ochtend brengt hij nu al 
heupschuddend door. De waterdruppels die daardoor 
op zijn roam belanden brengen gelukkig geen schade 
toe, de speaker is ook waterdicht! Het toestel is 
beschikbaar in vijf kleuren, waarvan drie nieuwe 
tinten. Naast zwart en wit, vind je hem nu ook in het 
olijfgroen, hemelsblauw en oranje-rood. 

Smart speaker ‘Roam’ (L 6 x B 6,2 x H 16,8 cm), 
Sonos, 199 euro. 
sonos.com 

KLEURIGE beats

We zien ze overal, het dambordpatroon. In de mode, in 
de architectuur maar ook in de wereld van design. Dit 
vrolijke kussen is van het Nederlandse interieurlabel 
Fést en maakt van elke woon- of slaapruimte een 
eyecatcher met haar opvallende vakjes in het gifgroen 
en zandbeige. Goed voor een speelse toets in ruimtes 
waar de seriositeit af en toe mag op pauze mag! 

Kussen ‘Checks’ (L 10 x B 45 x H 45 cm), Fést, 45 euro.
festamsterdam.com

SCHAAKJE doen 

Ik ben niet impulsief, maar ik maak graag een 
uitzondering voor items met ledervlechtwerk. Een 
fauteuil, kruk of bank met een zitting in die afwerking? 
Verkocht! Het hout in combinatie met leder - dat na 
verloop van tijd een mooie patina krijgt - vind ik ultra 
chique. Dit bankje zou ik in mijn inkomhal plaatsen. Ik 
zou er fantastische ideeën op kunnen bedenken terwijl 
ik mijn voeten al dagdromend in stiletto’s wurm! 

Bank ‘Natte’ van acaciahout met een zitting  
in buffelleer (L 38 x B 120 x H 42 cm),  
Maisons du Monde, 279 euro.  
maisonsdumonde.com 

VLECHTWERK

Instant van winter naar zomer switchen? Dat doe ik met 
natuurmaterialen zoals hout, riet en keramiek! Deze 
hanglamp met een kap van raffia laat me fantaseren 
over een verre reis naar Indonesië. Ik wil ze alletwee, 
de lamp én de reis! Voorlopig neem ik al genoegen met 
een tikkeltje Bali boven mijn eettafel. Budgetteren, 
budgetteren. Als ik mijn best doe…  zal ik het leren? 

Hanglamp ‘Wesoko’ van palmbladeren  
(D 60 x H 60 cm), La Redoute Intérieurs, 149 euro. 
laredoute.be 

JUNGLE fever 

16 ZOMER 2022 ACTIEF WONEN
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NEWS ÇA DÉFILE RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS

ORANGE seventies 
C’est la couleur de la fin de l’année! L’orange vif vient réchauffer 

nos intérieurs et les plonge dans une atmosphère très années 1970.  

1. Suspension ‘Kinoko’ en verre coloré soufflé de façon artisanale, 4 coloris 
disponibles (D 30,5 x H 106 cm), LA REDOUTE INTERIEURS, 159 euros. 

2. Horloge ‘Diamond Markers Clock’ en métal et bois, design George Nelson (D 34 cm), VITRA, 599 euros. 
3. Silhouette de la collection automne/hiver de VERITAS. 

4. Vase ‘Aalto’ en verre, design Alvar Aalto, 9 coloris disponibles (L 20,8 x P 20,8 x H 16 cm), IITTALA, 169,90 euros. 
5. Vase ‘Ada Stripe’ en verre soufflé bouche, coloris pumpkin orange (D 23,5 x H 37 cm), BROSTE COPENHAGEN, 119 euros. 

6. House de couette ‘Sun rise’ en satin de coton (240 x 200/220 cm), AUPING, 189,95 euros. 
7. Bougeoir ‘Stack’ en céramique (D 6,5 x H 11 cm), &KLEVERING, 16,50 euros. 

8. Fauteuil ‘Marlon’ en velours de mohair, 6 coloris disponibles, design Pietro Franceschini (L 70 x P 74 x H 79,5 cm), DOOQ, 2 880 euros. 
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1. Vaas ‘Verso’ van geglazuurd steengoed, verkrijgbaar in 4 kleuren (B 27,5 x D 18 x H 27 cm), Ferm Living, 99 euro. 

2. Handbeschilderd bord van keramiek (D 22 cm), H&m Home, 12,99 euro.

3. Kussenhoes ‘Ciotat’ van geborduurd katoen (40 x 40 cm), maisons du monde, 12,99 euro. 

4. Illustratie ‘Sivi' met lijst van zwart grenen en glas (B 52 x D 1 x H 72 cm), BLoomingviLLe, 64,90 euro.

5. Silhouet uit de collectie lente/zomer van CaroLine Biss.

6. Krukje ‘Lagoon’ van keramiek (D 33 x H 45 cm), PoLs Potten, 195 euro.

7. Drinkglas met visje binnenin  'Aquarius' van glas, ontwerp van Cordelia de Castellane (D 9,5 x H 8,5 cm), dior maison, 170 euro. 

VERKOOPINFO OP P.130

ANTENNE CATWALK SAMENSTELLING: AURÉLIE SCHOONJANS
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Zeebenen
Blauw & wit, vissen en golven… de mariene stijl is nog geen spat 

verouderd! Integendeel, de stijl blijft evolueren en laat een mediterrane 
bries waaien door je interieur voor een fris vakantiegevoel. 
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SAMENSTELLING: AURÉLIE SCHOONJANS

VERKOOPINFO OP P.130

IN DEZELFDE STIJL

Natuurlijk  
DESIGN 
De juiste combinatie voor een 
stijlvol terras? Mix de look van 
metallic zwart met beton en 
natuurlijke materialen. Werk 
het geheel af met een vleugje 
diepgroen. 

1. Hanglamp van jute en metaal  
(D 50 x H 50 cm), MadaM Stoltz, 179,25 euro. 

2. Fauteuil ‘Daiki’ in teak en polyurethaan met 
afneembare hoes, roestvrijstalen onderstel, 
ontwerp van Marcio Kogan (L 83 x B 91 x 
H 91 cm), Minotti, vanaf 4 400 euro. 

3. Lantaarn ‘Boden’ van glas en metaal  
(D 29,5 x H 42,5 cm), BroSte Copenhagen, 95 euro. 

4. Vloerkleed voor binnen en buiten ‘Sully’ in 
polypropyleen en polyester  
(160 x 230 cm), la redoute intérieurS, 159 euro. 

5. Kussensloop ‘Dario’ van polyester 
(40 x 40 cm), Madura, 45 euro. 

6. Plantenpot ‘Highlands’ van vezelcement,  
ontwerp van Böttcher & Kayser  
(L 42 x B 42 x H 32 cm), Bolia, 208 euro. 

7. Tafel ‘Stone’ van beton (D 90 x H 45 cm), 
houSe doCtor, 549 euro.
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Avec son apparence minimaliste, 
le lit de jour ou “daybed” est un 
indispensable du style japandi. Lit 
de jour ‘Umi’ en tissu Agnes Brown 
et placage de chêne, design Nikoline 
Tryde Hølund (L 200 x P 84 x H 40 cm), 
Sofacompany, 449 euros. 

Esprit déco  
ES-TU LÀ?

Ces dernières années, on a vu défiler une série de concepts, 
de philosophies à adopter, dans l’univers de la décoration. 
Du hygge élevé en véritable art de vivre au Danemark au 

wabi-sabi au Japon en passant par le courant japandi, 
mi-scandinave, mi-japonais, ces différentes philosophies 

ont pour point commun de se recentrer sur l’essentiel 
et de bannir les excès de notre société ultramoderne. 
Profiter de l’instant présent, miser sur la simplicité, 
puiser sa force dans la nature et dans la chaleur de 

notre foyer… Et si c’était cela la recette du bonheur? 
RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS 
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ZUIVER
als  
water

De badkamer is een plek is 
waar je helemaal tot rust komt. 
Daarom verdient deze ruimte 
het om even goed verzorgd te 
worden als zij voor ons zorgt. 
Met een strakke inrichting, 
natuurlijke materialen en 
gedempt licht tover je je warme, 
minimalistische plek om tot een 
ware ontspanningsruimte.   
SAMENSTELLING: OLIVIA ROKS

Badkuip en wastafelmeubels 
'Hug' van eucalyptushout en 

marmer, ontwerp van Matteo 
Nunziati (L 180 x B 90 x  

H 50 cm en D 50 x H 90 cm), 
Kreoo, prijs op aanvraag.
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BADKAMERS INSPIRATIE
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1. Badhanddoek ‘Malo’ van badstof, kleur touwbeige (70 x 140 cm), La Redoute InteRIeuRs, 19,99 euro.
2. Rechthoekige glazen spiegel met zwarte omlijsting (140 x 60 cm en 160 x 90 cm), ZaRa Home, 159 euro en 249 euro.

3. Badkamer uit de No Limit Deluxe-collectie van detRemmeRIe. 
4. Wastafel ‘L17’ van steen uit Lecce (L 50 x B 50 x H 15 cm), PImaR, prijs op aanvraag.

5. Opbergdoos ‘Saxborga’ van kunststof en kurk, met spiegeldeksel (L 24 x B 17 x H 14 cm), Ikea, 15,99 euro.
6. Wandkraan ‘Lucky 7’, kleur mat zwart (L 19,3 x B 19,3 x H 9,5 cm), JustIme, prijs op aanvraag. 

7. Opbouwmengkraan, kleur mat zwart (H 29,1 cm), nemo via sawIday, 369 euro.

‘Omdat ze een warmere sfeer creëren dan wit, 
kiezen we steeds vaker voor beigetinten’

7
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SUPER soft
Goed slapen gaat vooraf aan een brede glimlach in de 

ochtend. Zachte kleuren en natuurlijke materialen 
creëren de ideale setting voor een heerlijke droompartij. 

Dit zijn onze tien tips voor een naturelle slaapkamer.
TEKST: MANDY KOURKOULIOTIS 

Een blik op de najaarscollectie ‘Stay’ van het 
Deense interieurlabel Tine K Home, gekend 

voor haar sublieme blend van de mediterrane 
en Scandinavische rustieke stijl. Katoenen 

hoofdeinde van linnen (H 100 x B 160 cm) in 
de kleur Shadow, 909,92 euro. Prewashed 

katoenen dekbedset (L 200 x B 140 cm) en set 
van 2 linnen kussenhoezen (L 60 x B 60 cm), 

130,68 euro en 58,08 euro. Tafellamp met 
kleien voetstuk (D 20 x H 40 cm) en linnen kap 

(D 30 x H 30 cm), 125,40 euro en 77,44 euro.
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Het vrouwelijke duo 
achter het Australische 

meubelmerk Worn 
Store heeft een woning 

ontworpen waar 
eenvoud en ruwe 

schoonheid hand in 
hand gaan. Stijlvol 

en puur, net zoals de 
stijl van hun merk.

TEKST EN FOTO’S:  
LYNDEN FOSS / LIVING INSIDE

STYLING: SARAH ELLISON

AANPASSING: AURÉLIE SCHOONJANS 
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De woonkamer biedt een adembenemend uitzicht op de omringende natuur. Twee rotan fauteuils 
'Cane Loungers' (Worn Store) en een stoel met hangende zitdoek staan tegenover een leren zitbank 

(Domayne). Alle houten bijzettafeltjes komen uit Worn Store, de winkel van de eigenaressen. De 
witte surfplank op een stenen voetstuk op de voorgrond gaat mooi op in het decor.
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Hoe je renoveert met 
respect voor de originele 
stijl van een woning? Het 
team van B-bis architecten 
weet wel raad. Zij gaf 
een oude bungalow een 
hedendaagse make-over 
zonder haar vintage 
dna aan te tasten. 
TEKST: MANDY KOURKOULIOTIS FOTO’S: LUCID 
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Deze seventies 
bungalow kreeg een 

hedendaagse make-
over met respect voor 

de typische stijl uit 
die tijd. De keuken in 

beeld is maatwerk van 
B-bis architecten. De 
geribbelde kastwand 

(links op de foto) is van 
afrormosiahout, een 

soort Afrikaanse teak. 
De gelakte groene 

fronten zijn van mdf. 
Het fornuis in het 

midden is van het merk 
Lacanche. 
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