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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Inhoudsopgave

Rob en Marianne hebben een appartement in Fuengirola aan de Spaanse kust gekocht, wat binnenkort
zal worden opgeleverd. Toen ik hen een aantal weken geleden vroeg hoe zij het wilden gaan inrichten, was
het antwoord eenduidig: modern.
Behalve de brochure van het huis, de plattegrond en dit antwoord heb ik verder geen wensenlijstje. In een
later stadium werd bekend, dat Rob onder geen beding binnen wil tafelen aan de bestaande eetbar. Het is
een groot appartement (waardoor het niet lukt een plattegrond in zijn geheel op schaal 1:50 te tekenen), maar
het plaatsen van een bar én een eettafel zou wat mij betreft inbreuk doen aan die grootte.

Rob en Marianne, veel leesplezier.

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Over het tekenen en de presentatie ben ik zelf best tevreden. Het was een hele kluif om het eigen te maken.
Zeker als je bedenkt dat het hele appartement, ondanks de bestaande plattegrond, opnieuw moest worden
getekend.

03

Project
Appartement Fuengirola

Papierformaat
A-3

Maar ik wilde het er waarheidsgetrouw uit laten zien. Zeker omdat ook al duidelijk was hoe de indeling van het
appartement er zou uit komen te zien. Zo kon ik de vloer plaatsen, zoals deze in kleur en formaat er echt uit zal
gaan zien. Bovendien zijn alle gekozen zitmeubels en armaturen er in de tinten blauw, beige-grijs, zilver en
oranje! Daarbij merk ik op dat ik - zoals gebruikelijk - het zitcomfort van alle meubels in deze Corona-tijd
niet heb kunnen testen en verder ook niet op pad ben geweest om de stukken te bekijken. Het was sowieso
een ongebruikelijke opdracht. De interieur designer houdt zich niet alleen bezig met de inrichting, maar ook
met het indelen van ruimten, begeleiding van partijen tot en met de oplevering. Van een echt lichtplan is
ook geen sprake, wel heb ik als sfeerverlichting hele leuke spannende armaturen gekozen.

Datum ontwerp
02 maart 2021

Zij hebben al een tipje van de sluier gekregen door het door mij gepresenteerde moodboard. Maar het doet er
niet zoveel toe. Deze opdracht heb ik gedaan om vooral ervaring op te doen met tekenen en presenteren. Met
het tekenen ben ik tegen alle principes ingegaan. Ik heb de design meubels ook echt in de tekening opgenomen.
Het gebruik is dat je meubels eenvoudig tekent en naar een plaatje verwijst. Minder opslag en minder kans op
vastlopers!

Omschrijving
Plan van Eisen

Met deze gegevens ben ik aan de slag gegaan. De Spaanse kust, de stranden, de zee, de ondergaande zon...
Door deze elementen kwam ik op het kleurenpalet blauw, beige-grijs en zilvertinten en als tegenhanger de
ondergaande zon: oranje. Dat is wel mijn handelsmerk, rustige tinten maar deze dan toch accentueren met
minimaal één kleur. Maar houden Rob en Marianne daarvan?
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Moodboard

15600 mm
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Schaal
1:50

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Plattegrond (behalve slaapkamer)
na oplevering met keuken en sanitair

15520 mm
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Schaal
1:20

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Plattegrond slaapkamer
en kleine terras
na oplevering

Omschrijving
Kookeiland met bar
(optie 1)
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Datum ontwerp
02 maart 2021
Opdrachtgever
Rob en Marianne

Jullie voorkeur gaat er naar uit een eettafel i.p.v. een bar te plaatsen. Best jammer, want met
deze design barkrukken "de Silo barstools" (als in de tekening) of de Kartell Masters barkrukken
van Philippe Starck en de Melt-hanglampen van Tom Dixon heb je een echte blikvanger!

08

Project
Appartement Fuengirola

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

De specificaties van de
meubels volgen verderop in
deze presentatie.

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Dezelfde eettafel als op het
terras is geplaatst. En
dezelfde stoelen als in de
slaapkamer voor evt. een
reserve stoel. De stoelen
zijn dus ook in het blauw
leverbaar.

Omschrijving
Kookeiland met eethoek
(optie 2)

Het kookeiland is alleen
verlaagd, omdat de kasten
daaronder (van de keukenzijde bereikbaar) veel opbergruimte bieden.
Uiteraard is ook het overhangende gedeelte voor
beenruimte met barkrukken
weggehaald.
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Schaal
1:50

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Plattegrond (behalve slaapkamer)
met alle meubels
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Schaal
1:20

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Plattegrond slaapkamer en
kleine terras met meubels

Kartell four table

Chrystal Waters Shade lamp

Moooi Obon table

Omschrijving
Plattegrond en verwijzingen meubels
woonkamer en keuken

Foscarini Twiggy lamp

Damier sofa Edra

Pastoe noon 2006
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Schaal
1:50
Project
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Melampo lamp

Papierformaat
A-3

Cappellini Big Shadow lamp

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Moooi VIP chair

Datum ontwerp
02 maart 2021

Baxter Chester moon sofa
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Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Kelly Bed

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Tod-Zanotta bijzettafel
Tonone Bolt Desk lamp small
Omschrijving
Verwijzingen meubels
slaapkamer
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Omschrijving
Plattegrond en verwijzingen meubels
logeerkamer en werkkamer

Flack bookcase Shelfie

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Husk Chair

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Fitness toestellen

Jack Bed Poltrona Frau
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Opdrachtgever
Rob en Marianne

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Omschrijving
Zicht op grote terras
deel woonkamer en keuken

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Vipp 523 wall lamp
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Kartell Louis Ghost chair

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Flos Romeo outdoor lamp
Verwijzingen meubels
grote terras

Omschrijving

Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Frigerio
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Serralunga Canape Canisse

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Omschrijving
Kleine terras en
alternatieven voor meubels grote terras

Flexform Thomas chair

Omschrijving
Kunst en
fotobehang
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Papierformaat
A-3

Datum ontwerp
02 maart 2021

Misschien zijn jullie het al tegen gekomen. Op onderstaande afbeeldingen is te zien dat op de achterwanden van de
slaap- en woonkamer fotobehang is geplaatst. Dit is bestaand fotobehang en in muurgrootte verkrijgbaar. De muren
zijn verder geverfd met de kleuren van Farrow and Ball. De slaapkamer met blauw: Sir Giles Blue en alle overige
muren met de kleur van het zand van de duinen: James White. Heerlijk gevoel als je naar bed gaat en je hebt het
idee nog een plons in zee te kunnen nemen!

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Deze schilderijen, waar mijn oog op viel tijdens de beurs Maison et Objet in Parijs, zijn van de Spanjaard Santiago
Navarro. Met een enorme precisie heeft hij alle poppetjes en hun schaduwen geschilderd. Je zou het niet zeggen,
het lijkt wel of hij de poppetjes op het doek heeft geplakt. En wat is er nu toepasselijker dan in de omgeving lekker
zonnebaden op het strand, golfen en skiën? De eerste twee schilderijen hangen bij de entree en de derde in de
logeerkamer.

Bijzonderheden

De Chester Moon sofa is geïnspireerd op de klassieke Chesterfield
sofa. Het model verbindt het heden met het verleden, de
handwerktechnieken uit het verleden worden gecombineerd met de
strakke, duidelijke lijnen van nu. Genoemde prijs is voor een breedte
€ 20.180,00 van 355cm.
Bank met verstelbare rugleuningen en uiteinden.Verschillende soorten
stoelen worden bereikt door hun bewegende delen op te vouwen. De
€ 2.698,50 bank is nu in de aanbieding.

Damier sofa Edra

Te koop

https://www.designmeubels.nl/baxter-chester-moon

https://ibermaison.com/en/shop/buy/damier-sofa-edra/

De Moooi VIP Chair is een ontwerp van Marcel Wanders. De
stoel werd speciaal ontworpen voor de World Expo 2000 in Hannover,
waar ze in de Royal Wing Room boven op het ‘Dutch Pavilion’ stonden.
Daarna werd de stoel opgenomen in de collectie van Moooi en dat is
een perfecte match gezien het excentrieke en herkenbare karakter van https://www.misterdesign.nl
de stoel. De basis van de stoel is van metaal met daarop schuim en een
prachtige stof van Kvadrat: Divina Melange. Deze viltachtige stof is
gemaakt van 100% wol en is enorm duurzaam. De stoel lijkt door zijn
breed uitlopende poten een beetje boven de grond te zweven, maar
onder de poten verschijnen een stel nylon wieltjes waardoor de stoel
€ 2.026,00 gemakkelijk voortbeweegt.
Ontworpen door Gerard de Hoop
https://www.berden.nl/pastoe-noon-kast279550?channable=0095dc696400313935383722&gclid=CjwKCAiA1eKBB
Less is more; de Pastoe Noon kast kenmerkt zich door eenvoudig, maar hBZEiwAX3gql7LWk5wlHQsioNRvpQrkYIy0bmq9XLagcmSM6Yye23MMP3-z3GxEhoC74MQAvD_BwE
€ 1.935,00 prachtig design!

Pastoe Noon dressoir
Tod-Zanotta bijzettafel
Bedden

Prijs

Kelly Bed
Jack Bed Poltrona Frau

Een ontwerp van Emmanuel Gallina die het merk Poliform redigeert. Het
heeft een houten structuur met gebogen en delicate lijnen, benadrukt
https://www.naharro.com/
€ 9.329,00 door de unieke hoes en het golvende ontwerp rond het hoofdeinde.
https://www.eporta.com/item/3690/poltrona-frau/jack-bed/
op aanvraag
Het Jack-bed, ontworpen door Jean-Marie Massaud

Bijzonderheden

Te koop

18

Project
Appartement Fuengirola

Moooi VIP Chair
Flack bookcase Shelfie

Papierformaat
A-3

Moooi Obon table

Omschrijving
Specificaties
meubels

De Moooi Obon Bijzettafel is een ontwerp van Simone
Bonanni. De Italiaanse Bonnani ging na zijn afstuderen in 2012 aan de
slag bij Moooi, waar hij drie jaar werkte onder leiding van Marcel
Wanders. Inmiddels heeft hij zijn eigen designstudio, maar mogen we
https://www.misterdesign.nl
toch nog genieten van een ontwerp van hem dat in 2018 door Moooi
werd uitgebracht: de Obon tafels. Deze bijzet- en salontafels zijn een
eerbetoon aan terracotta en de lange geschiedenis die de mens heeft
met dit materiaal. De gehele tafel is gemaakt van keramiek en het blad
is daarbij geglazuurd. Dit gehele proces gebeurt met de hand, waardoor
iedere tafel uniek is en iets kan afwijken in afmeting en de afwerking van
€ 634,00 het glazuur. Genoemde prijs is het kleinste model.

Datum ontwerp
02 maart 2021

Baxter Chester Moon sofa

Prijs

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Meubels

Tuinmeubels

Prijs

Bijzonderheden

Te koop

Flexform Thomas chair

op aanvraag

Is een buitenfauteuil ontworpen door Antonio Citterio voor flexform merk. iroko.html

https://shop.mohd.it/en/thomas-outdoor-armchair-cedro-a109-grey-

ontworpen door Ferruccio Laviani, is één van de meest verkochte
eettafels en sinds kort ook verkrijgbaar als buitentafel. Deze functionele
€ 1.780,00 en verfijnde tafel heeft een streng en geometrisch design.

Flos Romeo Outdoor lamp

Een andere klassieker van Philippe Starck, vervaardigd en
gedistribueerd door de Italiaanse topfabrikant Flos, is de Romeo
Outdoor C3-hanglamp. Net als een grote koepel zweeft deze robuuste
gevlochten en in natuurlijke kleuren geproduceerde lampenkap over de
aarde. Terrassen en versterkte buitenruimtes met hoge plafonds zijn de
€ 1.362,00 ideale plaats voor een optimale efficiëntie van de Romeo Outdoor

Foscarini Twiggy

De Foscarini Twiggy Vloerlamp van Marc Sadler heeft een
tijdloos design met een vleugje extravagantie. Twiggy is elegant,
origineel en is daardoor geschikt voor iedere ruimte in huis. De Twiggy
€ 1.326,00 is in hoogte verstelbaar, dit resulteert in een maximale flexibiliteit.

https://www.lichtstudiovanderhee.nl/flos-romeo-outdoor-c3hanglamp.html

https://www.misterdesign.nl

Tonone Bolt desk small

https://www.dmlights.nl/artemide_melampo_notte_brons~0886M?gclid
=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW81cZF5zZs-Qvu9XRhGNc3ej1LronRqBk6
De Melampo collectie van Artemide wordt gekenmerkt door de kap die
3Ti49AYPyjIbZmzAT7AEaAlabEALw_wcB
€ 195,75 tot 30° kan gekanteld worden.
Het nieuwste model van Tonone. De Tonone Bolt desk lamp double arm https://drentenvandijkshop.nl/shop/verlichting/verlichtingtonone/tonone-bolt/
€ 325,00 SMALL
is een uniek ontwerp door Anton de Groof.

VIP 523 Wall Lamp

Is een ontwerp van Vipp. De lamp is in 2020 toegevoegd aan de
gelijknamige en uitgebreide lampenserie van Vipp. Deze wordt
gekenmerkt door het archetypische, klassieke kapje, dat door het
materiaalgebruik en de kleine gaatjes juist ook een moderne uitstraling
€ 319,00 heeft.

Melampo

https://www.misterdesign.nl
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€ 5.422,19 Hanglamp conische vorm met gevlochten metaal draad

Papierformaat
A-3

Chrystal Waters Shade

https://www.hoogspoor.nl/webshop/binnenverlichting/hanglampen/eett
afellamp/crystal-waters-shade

Specificaties
tuinmeubels en lampen

Is een ontwerp van Marcel Wanders. De lamp was één van de eerste
projecten die Wanders maakte en in het design is zijn visie duidelijk
https://www.misterdesign.nl
terug te zien. Hij combineert innovatieve technieken en materialen met
traditionele vormen en stijlen. De stof van de lampenkap wordt in het
design doorgetrokken naar de voet. Hierdoor ontstaat er een gevoel van
€ 2.831,00 eenheid en bovendien zorgt de gehele lamp voor mooi diffuus licht.

Omschrijving

Cappellini Big Shadow

Prijs

Datum ontwerp
02 maart 2021

Kartell Louis Ghost chair
Lampen

De Louis Ghost Stoel van designmerk Kartell is ontworpen
door de Franse ontwerper Philippe Starck en presenteert de
klassieke barok stijl op een compleet nieuwe, elegante manier met een https://www.misterdesign.nl
vleugje ironie. De rugleuning is afgerond en doet denken aan de vorm
van de antieke medaillons uit de tijd van Louis XVI, terwijl het zitgedeelte
lineair en geometrisch is. Louis Ghost bestaat uit doorzichtig of gekleurd
polycarbonaat en is vervaardigd uit één enkele spuitgietvorm. Daardoor
€ 305,00 is deze stoel stabiel, comfortabel en schok- en weerbestendig.
Bijzonderheden
Te koop

Opdrachtgever
Rob en Marianne

Kartell Four (buiten) tafel

https://www.misterdesign.nl

