
Wanneer en waar
Wanneer: van 2 t/m 7 oktober 2018, 
dagelijks open van 10u tot 18u. Op 
donderdag en vrijdag open tot 21u.
Waar: RAI Amsterdam, Europaplein 
22, Amsterdam (NL)
Meer info: vtwonenendesignbeurs.nl
Tickets? Kijk op pagina ?? voor een 
unieke actie!

vt wonen&
design beurs

populaire, 
decoratieve verflijn 
Chalk Paint ®. 
Voeg daarbij haar 
collectie kwasten, 
stencils, stoffen en 
handige DIY-
boeken en je hebt 
alles bij de hand 
om je huis een 
fikse metamorfose 

te geven. In ons Ariadne at Home-huis 
zul je enkele typische Annie Sloan 
-tinten aantreffen.
Meer info: annie-sloan.nl

Nealwood
Keukens & Bad
Advies aan huis en persoonlijke 
begeleiding tijdens het ontwerpen en de 
plaatsing van je droomkeuken? Bij 
Nealwood Keukens en Bad maakt het 
deel uit van de service. Dit keuken-
adviesbureau biedt kwalitatieve 
fabriekskeukens uit Duitsland, landelijke, 
massief houten keukens op maat en 
Italiaanse designkeukens van staal. 
Daarnaast vind je hier ook sanitair en 
massief houten badkamermeubelen. 
Dankzij hen pronkt ons huis op de vt 
wonen&design beurs straks met een 
stoere, massieve keuken van berkenhout 

met een Quartz werkblad. Een zwart 
stalen wandrek vormt de kers op de taart.
Meer info: nealwoodkeukensenbad.nl

Designtegels
Ooit gestart vanuit een garagebox in 
Utrecht, vandaag één van de grootste 
leveranciers van Portugese cementtegels 
wereldwijd. Designtegels.nl heeft 

inmiddels ook 
Marokkaanse 
zelliges, Turks 
mozaïek, 
waaronder 
trendy marmer-
mozaïektegels, 
en Spaanse 
azulejos (of 
siertegels) in 
hun collectie. 
Stuk voor stuk 
handgemaakte producten met een 
verhaal, die nog steeds gemaakt worden 
op basis van eeuwenoude recepten. 
Kortom: tegels die niet mogen ontbreken 
in het In Ariadne at Home-huis.
Meer info: designtegels.nl

Bedding 
House
Bedding House is 
een Nederlands 
familiebedrijf dat 
bed- en 
badlinnen 
ontwerpt en 
distribueert. Dit 
doen ze zowel 
voor hun eigen 

merken zoals Beddinghouse, Kardol & 
Verstraten en KAAT Amsterdam, als voor 
gerenommeerde, internationale merken 
zoals Auping, Oilily en Rivièra Maison. 
Twee maal per jaar komt er een nieuwe 
collectie op de markt: een voorjaars- en 
najaarscollectie, ontworpen en 
ontwikkeld in de eigen ontwerpstudio. 
Sinds de oprichting in 1978 is Bedding 
House opgeklommen tot marktleider in 
bedlinnen binnen de Benelux. In ons 
Ariadne at Home-huis zullen we pronken 
met een romantisch dekbedovertrek uit 
de nieuwe najaarscollectie.
Meer info: beddinghouse.nl

Jasno
Dit bedrijf staat bekend om z’n sfeervolle 
raamdecoratie op maat: shutters, blinds 
(jaloezieën), folds (vouwgordijnen) en 
swings (verticale lamellen met een 

bijzonder 3D-effect). 
Shutters zijn 
binnenluiken met 
regelbare lamellen 
en meteen ook het 
paradepaardje van 
Jasno. Voor ons 
Ariadne at Home-
huis kozen we witte, 
teakhouten shutters 
in de slaapkamer en 
de woonkamer en 
zandkleurige vouwgordijnen of folds van 
geweven papier in de keuken.
Meer info: jasno.nl

Jan van IJken
Van originele, oude witjes en antieke 
motieftegels tot oude, gietijzeren 
wenteltrappen en eiken wagondelen. Bij 
Jan van IJken vind je oude bouw-

materialen in 
alle soorten, 
stuk voor stuk 
getekend door 
de tand des 
tijds. Zowel 
liefhebbers van 
authentieke 
materialen als 
eigenzinnige 
architecten en 
restaurateurs 

komen op het domein van 1 hectare 
snuffelen naar bijzondere schatten die 
klaar zijn voor een tweede leven.
Meer info: oudebouwmaterialen.nl
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De ultieme  
finishing touch
Mis je nog een aandachtstrekker in 
je interieur? Laat je dan inspireren 
door de prachtige meesterwerken van 
Muurmeesters. Je kunt kiezen uit meer 
dan 200 schilderijen van verschillende 
Hollandse meesters, gespannen in 
een stevig aluminium frame. Op de 
vtwonen&design beurs stellen ze 
hun nieuwe goud- en rosékleurige 
frames en klassieke lijsten voor die 
de schilderijen helemaal tot hun 
recht laat komen. Zeker een bezoekje 
waard! (muurmeesters.nl)

Van duurzame 
materialen als klei en 

papier worden producten 
gemaakt waar je de hand van de maker in ziet. Die 
makers van Mooi Door Mij zijn mensen met een 
verstandelijke beperking, die unieke producten op 
de markt brengen. Met eenvoudige handelingen 
drukken ze op elk product hun eigen stempel. Van 
wenskaarten tot een kaasplank en een buitenkaars, 
je kunt hier terecht voor leuke musthaves die kwaliteit 
uitstralen. (mooidoormij.nl)

Al sinds 1873 is Walra het 
merk voor bed- en badtextiel. 
De Walra Original-collectie 
brengt een eerbetoon aan 
de kwalitatieve uitstraling 
van vroeger. Een exclusieve 
bedtextiellijn met een 
luxueuze afwerking en 
mooie details. De nieuwe 
badlijn Soft Cotton sluit 
daar perfect op aan. In 
de lijn vind je o.a. zachte 
badlakens, hammamdoeken 
en badmatten. (walra.nl)

Pure verwennerij

Trendwatchers
H&M Home begon als textielconcept en 

groeide uit tot volwaardig woonmerk, met 
keukenbenodigdheden, servies en decoratie. Maar 

daar blijft het niet bij: ook kleine meubels zoals tafels, 
stoelen en krukjes krijgen in 2018 hun moment in 

de spotlight. Je interieur is altijd on trend met H&M 
Home. Met hun nieuwe ‘Classic Collection’ gaan ze 
voor een eenvoudige, moderne stijl. De rechte lijnen 
in combinatie met neutrale kleuren zorgen voor een 

rustige sfeer in je huis. (hm.com)

Welke stijl kies jij?
Het eigentijdse woonmerk Dutch Home Label staat 
voor de eerste keer op de vt wonen&design beurs en 
presenteert er meteen twee nieuwe woonstijlen. Baad 
je graag in luxueuze materialen, is een velvet kussen 
in je woonkamer een must en deins je niet terug 
voor een vleugje goud? Dan kun je uren snuffelen in 
Luxury Living. Toch liever een botanisch interieur? 
Neem dan een kijkje in Botanisch Bali, waar 
natuurlijke materialen, zoals rotan en linnen, voor 
een warme sfeer zorgen.

(dutchhomelabel.nl)

Betaalbare kwaliteitsvloer
Een vloer moet tegen een paar stoten kunnen, iets wat Floorify als 
geen ander weet. Zij combineren daarom het beste van laminaat en 
pvc in hun rigide klikpvc. Ja inderdaad: klik. Zo wordt het leggen van 
een pvc-vloer wel een heel snel en gemakkelijk klusje. Het voordeel 
van deze vloer is dat hij eruitziet als parket én kras- en vlekbestendig 
is. Extra fijn: deze kwaliteitsvloer is ook nog eens budgetvriendelijk. 
(floorify.com/nl-be)

Verleng de zomer met de Classic Collection van H&M Home.

Niet te missen op de vt wonen&design beurs! 
De selectie van Ariadne at Home

Alles voor  
je raam
Raamdecoratiemerk JASNO blijft 
innoveren. Aan hun bijzondere 
vouwgordijnen, gemaakt van geweven 
papier en houten latten, is nu light 
filtering toegevoegd. Dit zorgt voor een 
subtiele lichtinval, waarvan heel het huis 
opfleurt. Ook de JASNO swings-collectie 
mag er zijn. De verticale lamellen met 
3D- effect zijn vanaf nu ook verkrijgbaar 
in pvc. Kortom, bij JASNO vind je alles 
voor je ramen! ( jasno.com)

Een wereld waar producten 
gemaakt worden met passie 
en respect voor het milieu, 
daar droomt V@Amsterdam 
van. En dat weerspiegelt in 
de woonaccessoires die het 
bedrijf maakt. Het merk 
begon met Amsterdam als 
inspiratiebron, maar in de 
nieuwe collectie worden 

acht andere wereldsteden toegevoegd. Met de 
leuke interieuritems en cadeau-ideeën, zoals 
kleurrijke kussens, muurdecoratie met reliëfdruk 
en tapijten, bloeit je hele huis op. Het duurzame 
design staat garant voor kwaliteit.
(vatamsterdam.com)

Liefde voor  
duurzaam design

Met de 
hand
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