




To be inspired is great, 
to inspire is incredible. 

Bogdan
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Geachte lezer, 

Voor u ligt het boek Inspire Home. De titel licht al een 

tipje van de sluier: inspireren, inspireren, inspireren... 

Wie geïnspireerd is transformeert of is daartoe in staat, 

inspiratie brengt verandering teweeg en genereert een 

frisse kijk op de wereld. 

De in dit boek opgenomen partners excelleren in hun 

vakgebied. Zij hebben heel wat in hun mars, doen aan 

vermetel onderzoek en hebben iets te bieden dat ons 

toelaat om onze leefomgeving te transformeren. 

Wonen is een moment voor onszelf geworden. Inspire 

Home is een ode aan het hedendaagse wonen in stijl. 

Het is een ontmoeting met een veelheid aan noviteiten, 

aan stijlen, aan weelderig comfort en tentoongespreide 

behaaglijkheid. De woning is geëvolueerd naar een plek 

waar we ons ontplooien, waar we een conditie creëren 

om ons goed en prettig te voelen. De homecinema, de 

Senseo, de biertap, de fitness maken dat we het huis niet  

meer uit moeten.  Onze woning is een oord van  

recreatie en consumptie daar waar de woning  

voorheen een plek van productie was. Vandaag willen  

we sfeer, comfort en oogstrelende materialen. We  

snakken naar beleving, aaibaarheid en vooral naar 

oorspronkelijkheid. Afrormosia, exotisch afzeliahout, 

Portugese natuursteen, Marokkaanse  glazuurtegels,  

Indische zandsteen, signaleren het ingeburgerde  

worldwide cultuurshoppen. De globale wereld is door 

de ontwikkeling van IT er een stuk kleiner op geworden. 

Twaalf inspirerende bedrijven etaleren het beste 

wat Inspire Home u te bieden heeft, dit alles met de 

nodige service en vakmanschap. Zonder meer een  

ontspannende ontdekking. 

Het boek beoogt een tintelende benadering en gaat 

voorbij aan het klassiek doordeweekse commerciële  

babbeltje. Wij willen u graag meenemen naar  

hoogwaardige oplossingen die meer zijn dan enkel  

technisch vernuft, maar die veeleer een magische  

beleving oproepen in een getransformeerde omgeving.

Wij zijn er zeker van dat Inspire Home u inhoudelijk  

zal smaken.

Alvast veel kijk- en leesgenot,

Het Inspire Home Team
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HOOGLIED VAN TRANSPARANTIE 
EN ESTHETISCH VERNUFT

AVC Gemino is een schaap met vijf poten, een  
bedrijf dat transparante wandoplossingen en deuren 
uitdenkt voor elke constructie en interieur. Logisch 
op het eerste gezicht. De fysieke omgeving is gericht 
op het optimaliseren van interactie. En daar heb je 
nu net transparante oplossingen voor nodig met de  
nodige akoestische prestaties. AVC heeft het allemaal 
in huis. 

De glazen wandoplossingen van AVC Gemino oogsten 

internationaal succes. Vooral de projectmarkt trekt 

aan en dan denken we in hoofdzaak aan kantoren,  

ziekenhuizen, scholen en ga zo maar door. De overname 

van het Italiaanse Gemino leverde geen windeieren op. 

AVC Gemino zag het licht en licht zie je alleen door grote 

glasvlakken en ragfijne profielen. Dat levert in interieurs 

een heerlijk zicht op. In kantoren vieren de ‘lichtmakers’ 

absolute hoogtij. Vandaag regeert transparantie op alle 

vlakken: op de werkvloer, op school, ja tot in de keukens 

van de gerenommeerde chefs waar je een inkijkje krijgt 

in het gerommel van potten en pannen achter grote 

glasramen. Deuren, wanden en vlakken,  AVC Gemino 

is ervoor in de wieg gelegd en maakt momenteel grote 

sier met het gegeerde GX multifunctioneel profiel van  

amper 69 mmm breed. Ragfijn noemen we dat en  

uiteraard een teaser in het kwadraat voor architecten.  

Die hebben inmiddels  de mogelijkheden en de  

slankheid van AVC Gemino ontdekt en  velen malen  

gewaardeerd. Niet alleen in ons land, ook ver over de 

grote plas. In de VS worden ze er crazy van. Wie niet  

eigenlijk? Het nieuwe werken in kantoren vraagt juist 

om dit soort oplossingen. Deuren die niet schuiven, 

maar als ballerina’s geruisloos in de ruimte zweven. 

Dit om te zeggen wat voor een geweldige beleving een 

goed product als dit teweegbrengt. Het kantoor van 

de toekomst waar het nieuwe werken aan de orde is, is  

ondenkbaar zonder dergelijke ranke profielen. De  

onderlinge relaties tussen medewerkers is van  

toenemend belang en wie gebruik maakt van dergelijke  

profielen en grote glasvlakken communiceert en  

produceert een pak beter.

AVC GEMINO
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Onzichtbaar

Het prachtige aan deze oplossing is bovendien dat  

de profielen quasi onzichtbaar in het plafond zijn  

geïntegreerd waardoor een haast absoluut gevoel van 

efemere minimalisme zich van je meester maakt. Het 

verschil tussen wanden en deuren is daardoor alsmaar 

diffuser. Het leuke daaraan is dat ruimtes meer flexibel  

zijn door schuivende of pivoterende kamerhoge  

wanden. Of zijn het deuren? Het is zeker niet  

overdreven om te zeggen dat esthetiek en functionele 

techniek in dit verhaal een uitbundig verbond aangaan. 

Kijken we naar de gerealiseerde projecten dan valt onze 

mond open bij een project als Bell Labs in New Jersey,  

eind jaren ’50 ontworpen door de legendarische  

architect Eero Saarinen. Het is een bijzonder prachtig 

en krachtig project waar AVC Gemino heel trots op 

mag zijn. Het gaat om een imposant kantoorgebouw 

voor zijn tijd met een imponerend en lichtrijk atrium.  

Van buitenaf bekeken lijkt het gebouw op een  

neergestreken luchtschip. Bell Labs werd gelukkig,  

na een tijd van verval, gerevitaliseerd door de  

Amerikaanse architect Alexander Gorlin. Hij vond in 

zijn ontwerp de oplossing om het gebouw een nieuwe  

glans te geven door onder meer de geïntegreerde 

AVC Gemino wanden te introduceren. Het resultaat is  

verbluffend mooi en even efficiënt. Een opsteker  

voor het Kortrijkse bedrijf dat thans wereldwijd zijn 

opwachting maakt. Kapitein op het schip is Dominiek 

Callewier, hij trekt zijn bedrijf ambitieus en gezwind in 

de vaart der volkeren en weet als Vlaams zakenman de 

buitenlandse markten met zijn transparante en sierlijke 

wandoplossingen te bekoren. 
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Elegante lichtspreiding

Vandaag is AVC Gemino een sterk merk, een referentie  

in het kwadraat. Bedrijfsleider Dominiek Callewier: 

“Kijken we naar de verschillende marktsegmenten, dan 

zitten we voor 30 procent op de residentiële markt. In  

deze markt focust AVC Gemino zich vooral op het  

product en werken wij nauw samen met Anyway Doors. 

De eerder aangehaalde projectmarkt is goed voor 60 

procent. Onze derde poot is het AVC Gemino Concept, 

het segment van de speciallekes, maatwerk op grote 

schaal.”  Als spetterend voorbeeld verwijst hij naar het 

gloednieuwe hoofdkwartier van Barco, een symbool 

van puur Vlaamse ondernemerszin.  The Circle, zoals  

het nieuwe hoofdkwartier van de technologiereus 

heet, fonkelt in het landschap en spiegelt zich ijdel in de 

omarmende waterpartij. Jaspers&Eyers Architecten  

schonken Barco wat het verdiende, namelijk  

architectuur met uitstraling vooral dan met het oog op 

morgen om de kennis zoveel en lang mogelijk in huis 

te houden. AVC Gemino realiseerde onder meer de  

transparante gebogen binnenwanden die de  

vergaderruimtes op de verdiepingen verbinden met 

het atrium. Een heus huzarenstukje van opgebouwde  

kennis, kunde en ervaring.  AVC Gemino heeft met 

dit project overigens de gerenommeerde European  

Aluminium Award gewonnen in de categorie  

“Architecture & Constructions”.
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Foto: Stefaan Achtergael
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AVC Gemino 
Inspiring doors & walls

Evolis 100, 8500 Kortrijk

T +32 (0)56 210 210 

www.avc.eu

info@avc.eu
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HEDENDAAGSE INTERIEURS,  
NATUURLIJKE MATERIALEN

Kurt Deplancke en  Andy Vanhoutte zijn de bezielers  
van het Bourgondische Kruis in Bavikhove. Het 
huis creëert stijlvolle interieurs waarin authentieke  
bouwmaterialen zijn verwerkt. Of hoe het  
hedendaagse en de geschiedenis een meesterlijk  
verbond aangaan. 

Als we het erf van het Bourgondische Kruis  

oprijden, denken we onwillekeurig aan geschiedenis, aan  

vergankelijkheid en wederopstanding. Eén hobbelige  

weg met links en rechts impressionante bouw- 

elementen uit vervlogen tijden. We zien opgetaste  

zuilen, kapitelen, bourgondische plavuizen. De hoge 

hekkens van sierlijke Franse manoirs en kastelen  

kijken ons verweesd aan en smeken om vitalisering 

en hergebruik. Het verzamelde verleden in de vorm 

van een onmetelijk steen- en ijzerarchief waarmee 

het huis creatief omgaat zonder zich te wentelen in de  

obsessie van wat ooit is geweest. Strakke hedendaagse  

interieurs creëren met natuurlijke materialen is een 

machtige troef van het Bourgondische Kruis. 

BOURGONDISCH KRUIS
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Huwelijk

De handtekening van het Bourgondische Kruis is een 

opgeschaafd huwelijk tussen geschiedenis en het  

heden. Vooral in hedendaagse interieurs vinden de  

materialen gemakkelijk hun weg en zetten ze de toon. 

Een verhaal dat in de jaren zeventig ontkiemde en  

oversloeg op de huidige zaakvoerders Kurt Deplancke 

en Andy Vanhoutte. Hun beider vaders waren destijds 

dikke vrienden, werkzaam in de textielsector, maar  

tegelijkertijd gebeten door antieke bouwmaterialen. 

Kurt en Andy trokken de lijn stevig door en zijn vandaag  

bijna verworden tot een instituut op het gebied 

van eigentijdse inrichting. Kurt kent de geheimen  

van restauratie en natuursteen door en door,  

Andy is een ‘houtman’, deed zijn ervaring op in een 

schrijnwerkerij waarvan hij vandaag de vruchten  

plukt. Hij demonstreert hoe een oude plank in zijn  

afgeschaafde versie een nieuwe ziel krijgt toebedeeld  

in een hedendaags woonconcept. Overigens is de  

toepassing van hout vandaag meer dan ooit bon ton in 

hedendaagse interieurs. 

Bonkige wijn

Die heerlijke wisselwerking tussen oude en nieuwe 

materialen klinkt als een frisse muziekcompositie. Een 

open haard uit de zeventiende eeuw, een uitgesleten 

bourgondische steen, een gerecupereerd kapiteel, 

ze appelleren ons door hun kwetsuren aan vervlogen  

tijden. In een hedendaagse setting zijn ze de voorzet 

van hedonistisch genot: een antieke haardbok in een 

strakke haard doet wonderen en laat de verbeelding op 

hol slaan bij een glas bonkige wijn. Het Bourgondisch  

Kruis verleent de oude natuurlijke materialen een  

nieuwe toekomst.
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Lachsalvo’s

Het Bourgondisch Kruis heeft u veel te bieden van  

wijnkelder tot slaapvetrekken en tovert bovenal uw  

woning om tot een exclusief thuis. Authentieke  

materialen en eerlijk vakmanschap wijzen u de weg 

naar grootse vormelijkheid en geweldig beheerst  

meesterschap. Ervaar het weldadige gevoel van een 

badkamer die vandaag meer dan ooit een plek is voor 

ons zelf, waar welzijn en wellness elkaar ontmoeten. En 

wat te denken van een knap ingerichte wijnkelder om 

vrienden te ontvangen en het leven in zijn volle gloed 

te omarmen met tintelende wijnsoorten en opstijgende 

lachsalvo’s. 
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Fonkelende diamant

Elke woonfunctie metamorfoseert het Bourgondische 

Kruis tot een oord van genot en opperste geluk. In een 

stijlvolle hedendaagse keuken proeft en smaakt alles 

beter. Het Bourgondisch Kruis ontwerpt met duurzame 

materialen een machtige beleving, waarbij hedendaags  

comfort, persoonlijke voorkeuren en praktisch  

gebruiksgemak fijntjes samengaan. De geestdrift 

van het huis is niet in te tomen. De liefde voor het  

meesterschap alsook het oog voor het detail, maken  

nieuwe projecten ongemeen verfijnd. Met het  

Bourgondische Kruis wordt uw project een drager van 

een verhaal, beheerst door begeesterde handwerks- 

lieden die uw project de schittering geven van een  

fonkelende diamant. 

Bourgondisch kruis

Darmstraat 20, 8531 Harelbeke-Bavikhove

T +32 (0)56 73 16 41

www.bourgondisch-kruis.be 

info@bourgondisch-kruis.be
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MEESTERSCHAP OP MAAT

Interieurbouwer De Laere Decor ligt vlak bij  het 
vliegveld Wevelgem Airport. De locatie klinkt als een 
welluidende metafoor voor een familiebedrijf dat 
vandaag een hoge vlucht neemt en meesterschap op 
het gebied van maatmeubels en totaalaannemingen 
in elk project tentoonspreidt.

Voor meubelmaatwerk en totaalinrichtingen steekt  

De Laere Decor met kop en schouder boven de  

middelmaat uit. 30 jaar bouwt het familiebedrijf aan 

de opbouw van kennis en kunde en geniet het intussen  

bij tal van architecten en bouwheren een gevierde  

DE LAERE DECOR 

reputatie. Lieven Ostyn en Tarcis De Laere sturen  

vandaag het bedrijf met vaste hand in de vaart der  

volkeren. Inderdaad, De Laere Decor smaakt naar  

toegewijdheid en passie voor vakmanschap. Ook speelt 

die onblusbare liefde voor architectuur zich uitend in de 

hoge graad van afwerking van interieurs: van woningen 

tot kantoren, van wellness tot retail. In al hun projecten 

is de professionele insteek alom tegenwoordig tot in de 

kleinste details. Door die feilloosheid van detaillering 

en afwerking weet deze interieurbouwer zich ijzersterk  

in de markt te onderscheiden. En over die verworven 

kwaliteiten wordt er steevast gewaakt. 
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Budgetbeheersing

De vakkundige aanpak is groots en altijd afgestemd 

op een solide bouwteam. Een bouwteam genereert  

betrokkenheid en een verregaande mogelijkheid om 

kennis met elkaar te delen. Knowledge exchange maakt 

elke partner betrokken en… gelukkig. Neem nu de  

keuze van materialen. Niet elk materiaal is voor  

bepaalde doeleinden geschikt, bij De Laere Decor 

weten ze van elk materiaal- nieuw of klassiek - het  

fijne ervan. Zo leveren ze een nuttige meerwaarde voor 

opdrachtgevers en architecten. Ook dit nog. Een goed 

bouwteam heeft het voordeel dat binnen de opgegeven 

budgetten wordt gewerkt. Budgetbeheersing is een 

van de hot issues waar nauw op wordt gelet en dat geldt 

net zozeer voor de timing. Organisatorisch is De Laere  

Decor een absolute uitblinker en houdt het  

interieurbedrijf de dialoog met bouwheer en architect 

altijd open.

Transparantie en vertrouwen

Een team is altijd meer dan de som der leden. Het is  

zeker geen toeval, dat zowel op de website als in 

de publicaties van De Laere Decor architecten  

volmondig staan vermeld. Dit om aan te geven dat  

architectonische concepten in het Wevelgemse huis fel 

worden gerespecteerd en gewaardeerd. Geen wonder 

ook dat de referentielijst rijkelijk gevuld is met knappe 

realisaties, zowel grote als kleine. “Elk project vinden wij 

belangrijk”, laten de bestuurders Lieven Ostyn en Tarcis 

De Laere zich ontvallen. “Wij zeggen wat we doen en 

doen wat we zeggen. Voor ons is dat belangrijk om het 

vertrouwen te sterken. Wij zijn doeners en gaan voor 

een goede relatie met onze opdrachtgevers door heel 

transparant te communiceren.”
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Projectbetrokkenheid

De Laere Decor is een no-nonsense organisatie waar 

een 35-tal medewerkers elkaar respecteren en vinden.  

Het interieurbedrijf wordt van binnenuit gedragen  

en hecht belang aan normen en waarden. Korte  

communicatielijnen en hoog gedragen vakmanschap en 

betrokkenheid vormen de pijlers van de onderneming.  

Elke werf wordt strikt opgevolgd. Projectbetrokkenheid  

tot in de hoogste graad garandeert tevredenheid van 

zowel opdrachtgevers als vakmensen. “Wij zijn geen  

hokjesmensen” zeggen beide zaakvoerders. Nog 

elke dag zijn ze actief betrokken als projectleider om  

voeling te behouden met projecten en medewerkers. 

“Ieder van ons neemt zijn taken au serieux.  In de praktijk 

betekent dat de tekenaar het atelier aanstuurt,  en de  

installateurs op hun beurt direct contact hebben met 

het atelier. Er gaat geen tijd verloren door de strikte 

procedures. Zo is er altijd voldoende ruimte om flexibel 

te zijn.”
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Begeleiding en coördinatie

De Laere Decor werkt onafhankelijk en is niet  

gebonden aan merken of leveranciers. Er is in  

Wevelgem geen toonzaal precies omdat op maat 

wordt gewerkt. Investeren in opdrachtgevers en  

medewerkers is belangrijker en vooral voordeliger 

voor bouwheer en architect. Zit u met bouwplannen 

dan wordt in samenspraak het project grondig bekeken 

en bezoekt u desgewenst enkele verwezenlijkingen.  

In samenspraak met bouwheer en opdrachtgever 

neemt De Laere Decor de meest uiteenlopende  

totaalaannemingen voor eigen rekening. Begeleiding 

en coördinatie zijn de sterke troeven van het huis zodat 

de opdrachtgever op beide oren kan slapen en zich niet 

moet buigen over onder- en nevenaannemers. Op zich 

is dat een hele geruststelling vooral dan met betrekking 

tot de kwaliteit, timing en budget. 

De Laere Decor nv

Vliegveld 33, B-8560 Wevelgem

T +32 (0)56 25 77 33

www.delaeredecor.be 

info@delaeredecor.be
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DOMOTICA: ZO HELDER  
ALS HET ZUIVERSTE BRONWATER

De nieuwe kantoren van Duotecno vormen het  
uithangbord van het domoticabedrijf. Bedrijfsvoerder  
Burt Eeckhout en zakenpartner Peter Gitsels,  
bespelen met topoplossingen de high end markt op 
het terrein van woon- en werkautomatisering. 

DUOTECNO

In de ontvangstruimte van het fonkelnieuwe  

kantoorgebouw in Brugge prijkt een monumentale foto 

van een woud van bomen. De werkomgeving van de 

fabrikant bezit klasse en uitstraling. Duotecno werpt 

zich op als begeleider van exclusieve totaalprojecten, 

waarbij naast audio en video, wij sinds kort, verlichting 

integreren in het concept. De goede samenwerking met 

zusterbedrijf Xillo biedt en aanzienlijke kwalitatieve 

meerwaarde, zowel esthetisch als functioneel. 

37



Gebruiksvriendelijk

De indeling van het gebouw is tweedelig opgevat, een 

logica zo helder als het zuiverste bronwater. Op de  

gelijkvloerse verdieping is er de ontvangst, productie 

en ontwikkeling van nieuwe en schone technologie.  

Verder is er op de begane grond een transparante  

trainingsruimte, groot, ruim en aanlokkelijk strak  

vormgegeven met een op een display gemonteerd  

oplichtend surrealistisch fotobeeld van erotiserende  

bosfiguren. In dit opleidingscentrum installeert en  

programmeert u na twee dagen het Duotecno-systeem. 

Burt Eeckhout: “Dat is nu net onze uitdaging om het 

voor de installateur zo gemakkelijk mogelijk te maken 

en toch het meest performante domotica systeem te  

blijven. Bovendien maakt hij tijdswinst op de werf.  

Duotecno is het synoniem voor eenvoudige en  

gebruiksvriendelijke user interface, zowel voor  

eindgebruiker als installateur. ”  

Smartbox: de eenvoud zelve

Met de nieuwe showroom mikt Duotecno op een  

aantrekkelijke en informele demonstratieruimte.  

De aanblik van het interieur is open en transparant 

en nodigt uit tot verkenning. In de gang voorbij de  

koffiehoek en de gesloten werkplekken met glazen 

wanden in slanke frames, staat een ruwe boomstam 

met klimijzers. De aanschaf van de boom had nogal 

wat voeten in de aarde, bij de installering was het even  

spannend of de boom er al dan niet zou komen.  

Uiteindelijk kwam de boom net op tijd en staat hij  

vandaag op een strategische plek. De boom kan gelezen 

worden als een sprekende metafoor voor het out of the 

box denken van het bedrijf. Neem nu de Smartbox, als 

opstapje naar de wereld van de domotica. We zagen 

het met eigen ogen hoe op deze eenvoudige module  

al voorwaardige en uitbreidbare domotica zo in  

handbereik ligt. Met enige empathie lopen ze bij  

Duotecno de eindegebruiker niet voorbij nu domotica 

stilaan in elk bouwproject bon ton is geworden.
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Verleidelijk

Bij Duotecno in Brugge wordt u ingeleid en niet  

ondergedompeld in een overkill aan informatie. Niet  

de hele rimram over je heen, wel een gedoseerde  

kennismaking van de nieuwste technologieën. Geluid, 

kleur, schakelaars, touchscreens vinden er bescheiden  

hun weg naar wanden en racks. Tegen het plafond  

sieren de trimless inbouwspots van Xillo, ze zijn  

verleidelijk mooi en vooral heel architecturaal present. 

Burt en Peter schiepen  een smaakmakende ambiance  

om de snelle en zuivere technologie optimaal te  

serveren. 
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CAN-bus protocol

Welkom in de oneindige wereld van Alice in  

Wonderland! Op het domein van audio, licht en  

beeldvorming blijft Duotecno verbazen. De aanblik van 

de huisstijl is het visitekaartje van het bedrijf, tevens een 

vorm van bedrijfscommunicatie conform de waarden  

en de missie. De uitstraling geeft weer waar het  

domoticabedrijf naar toe wilt en waar het voor staat.  

De wereldspeler mikt op alle vlakken zeer hoog. Reden 

genoeg om als eindgebruiker, architect en installateur 

bij Duotecno aan te kloppen. Wat maakt Duotecno  

zoveel meer? Het is de snelste jongen in de klas en  

bovendien stabiel. Het gebruik van het razendsnelle  

en uiterst stabiele CAN-bus protocol via een  

universele databekabeling, waardoor alle uitgevoerde  

acties in real time gebeuren, is een absoluut pluspunt. 

De vormgeving van de producten is op zijn minst  

verleidelijk te noemen: raffinement maakt zich van 

het oog meester. Allemaal goed en wel, maar een zeer  

voorname pijler is de service en de flexibiliteit. De dienst 

na verkoop is binnenshuis een groot punt van aandacht, 

de opdrachtgevers zijn immers de trots van Duotecno.  

Burt Eeckhout en Peter Gitsels willen dat graag zo  

houden. 

Duotecno

Ten Briele 18 bus 1, 8200 Brugge

T + 32 (0)50 20 05 60

www.duotecno.be 

info@duotecno.be
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BEKLIJVENDE WOONAMBIANCE

De modelwoning van het schilder – en decoratie-
bedrijf Evelyn Moreels  in Destelbergen is riant 
uitgemeten. Aanwaaiende opdrachtgevers voelen  
zich omarmd in de warme  sfeer die het bedrijf  
tentoonspreidt. Alles wat wij op onze weg in deze 
woning tegenkomen bezit allure en vriendelijke   
verleidelijke charme. Zachte tonen en neervlijend  
licht veroveren het oog in de fraai aangeklede  
kamers. Welkom in de rustgevende wereld van  
Evelyn Moreels. 
 

De woning ligt in een parkachtige tuin en dagtekent 

uit het interbellum. In de zomer pronken machtige  

hortensia’s in de mooiste kleurvariaties in deze kleine  

oase van vredig geluk, kronkelende paden en  

fijnzinnige ambiance. “Bezoekers voelen zich meteen op  

hun gemak”, weet Evelyn als ze de koffie op de  

langgerekte tafel zet. Moreels staat voor een  

gereputeerd en goed aangestuurd schilderbedrijf.  

Inderdaad er wordt vakkundig geschilderd, maar er is 

ook het luik inrichting. Haar naam is een merknaam,  

verbonden aan het huis en tegelijkertijd een  

gewaardeerd label dat staat voor hoogstaande kwaliteit  

zowel op het gebied van schilderwerken als op het  

terrein van interieuraankleding. Dat Evelyn op een 

doorgedreven projectbetrokkenheid staat, spreekt  

logischerwijs voor zich. 

EVELYN MOREELS
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Kalkverven

Ze startte bescheiden, maar toen ze de kantoren van 

haar man stijlvol had ingericht, kreeg ze echt de smaak 

te pakken. Wat Evelyn Moreels in haar modelwoning 

toont is sfeer, een beklijvende woon- en leefambiance  

die op het netvlies blijft kleven. “Wij zijn een  

schilderbedrijf dat verder kijkt dan het schilderen  

alleen”, legt ze uit, “wij adviseren onze opdrachtgevers  

in het maken van gepaste keuzes inzake kleur,  

technieken, texturen. Eén van onze specialiteiten zijn  

de kalkverftoepassingen.” Het team waarmee  

Evelyn Moreels zich omringt bestaat uit drie  

medewerkers en vijftien schilders. Een equipe die  

perfect op elkaar is afgestemd. 

Persoonlijke band

De belangstelling voor het interieur – en daar zijn alle 

stijlen in vertegenwoordigd - is de laatste jaren fel  

opgekomen en opdrachtgevers die een drukke baan of 

onderneming hebben zoeken, volgens Evelyn Moreels, 

maar wat graag haar smaakvolle deskundigheid op. “Ik 

merk daarnaast dat het interieur geen statisch gegeven 

meer is zoals vroeger, mensen veranderen meermaals 

hun leefomgeving en om hen te begeleiden op hun 

nieuw parcours, creëren wij een persoonlijke band met 

onze bouwheren.”

Zorgen voor emotie in het interieur, mensen een gevoel 

van veiligheid geven is wat Evelyn Moreels breeduit 

in haar modelwoning etaleert. Er is de warmte en de  

gezelligheid die de ruimte laat spreken met de stem van 

zijn bewoners. 
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Stoeiend licht

De woning waarin Evelyn Moreels haar kantoor is  

ingericht heeft ze van de kelder tot de nok volledig  

opgeknapt en ruimtelijk herschikt. In haar nieuwste 

projecten kiest ze resoluut voor een huiselijke aanpak.  

Als we ronddwalen landen we in een mooie kamer 

met plafondhoge ramen voorzien van smeedijzeren  

gordijnroedes. Het groen van de tuin stroomt  

onmerkbaar naar binnen en de brede canapé kijkt  

uitnodigend. Heerlijk om te genieten van het  

stoeiende licht dat vorm en kracht geeft aan de grote 

houten tweedeurskast en de oosterse artefacten. In dit 

oord ontdekken we behalve de gereanimeerde ruimtes  

van een woning uit het interbellum, evenzeer de felle  

begeestering van Evelyn Moreels om dit op een  

verantwoorde manier in de actualiteit te brengen met 

een uitgelezen persoonlijke smaak. Wij lopen tegen de 

mooiste schildertechnieken en materialen aan, Evelyn  

Moreels is puur vakmanschap met een sterke  

culturele en esthetische onderstroom. Evelyn Moreels:  

“Esthetiek is geen cosmetische toevoeging, veeleer een 

reden van ons zijn in de wereld. Het maakt deel uit van 

ons mens zijn.”
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Evelyn Moreels & team

Jan Samijnstraat 21, Arbedsite Zone A 

9050 Gentbrugge 

T +32 (0)9 228 20 87

www.evelynmoreels.be  

info@evelynmoreels.be 
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WELKOM OTTO, CHARLES, MADELEINE...

Vloerbekleding Ntgrate onderscheidt zich door een 
speelsheid aan motieven, door zijn bijzonder strak 
geweven en goed aanvoelende structuur. Een nieuwe  
generatie vloerbekleding met een opmerkelijk  
comfort en design staat voor de deur.

Wat deze vloerbedekking zo bijzonder maakt is, dat  

het zich slim onttrekt aan het statuut van klassiek  

kamerbreed tapijt. Het is veeleer een product van 

deze tijd dat prat gaat op nieuwe namen en inspeelt op  

flexibiliteit en individuele mogelijkheden. Het oogt 

strak en lonkt vriendelijk naar architecten om hun  

architectonische concepten extra uitstraling te geven. 

Ntgrate uit Bavikhove is een bedrijf met bruisende  

ambities voor de toekomst, klaar om grote sier te maken 

en de wereld te bedekken met de fraaiste dessins.

Beleving

Tal van ontwerpers zullen er ongetwijfeld nog heel wat 

aan kunnen toevoegen wat nu al volop het geval is.  

De structuur van geweven kunststoffen etaleert een 

prettige massiviteit met een bekorende uitstraling op 

architecten en eindgebruikers. Je kan er nog zoveel  

over zeggen, het is vooral de beleving die telt en…  

overtuigt. Getuigenis: wij zagen in een fantastisch  

ontworpen woning op de verdieping geweven  

vloerbedekking van vinyl. Het paste wonderwel in deze 

knap ontworpen woning alsof de vloerbedekking er 

vanzelfsprekend bij hoorde.  

NTGRATE
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Traditie en innovatie

Wat leuk is voor de gewone consument is, in dit geval, 

even interessant voor de projectmarkt waar menig 

bouwheer geen spijt van zal krijgen. Slijtvastheid en  

onderhoudsvriendelijkheid zijn troeven die tellen.  

En dan hebben we het nog niet over rijke  

varieermogelijkheden, ze verlijden ronduit. Heerlijk 

al die dessins, uiting van zoveel creativiteit binnen de  

collectie, waar traditie en innovatie hand in hand 

gaan. Met als resultaat drie verschillende dessins en  

vierendertig kleuren. De culturele connotaties zijn er 

niet minder om!
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Noble en Brave

Zo kan je nog oneindig met het materiaal variëren in het 

ontwerpen van spannende patronen, meedeinend op 

de golven van actuele trends. Tof ook die goed gekozen  

reeksen als Noble en het avontuurlijke Brave met  

namen die luisteren naar Otto, Jacqueline, Madeleine,  

Theodore…en ga zo maar door. Dit om smaken aan  

namen te verbinden waardoor een persoonlijk verhaal 

ontstaat. In de collectie Noble en Brave is de structuur  

spannend, plastisch en dynamisch. Er is meer diepte  

en beweging te bespeuren. Zijn namen niet  

levensbepalend voor de mens, dan geldt dat evenzeer 

voor vloerbedekking. 

Copyright Ilse Liekens Copyright Ilse Liekens
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Mythologische sagen

De associaties die ermee  gepaard gaan zingen een 

deuntje mee in het totale Ntgrate verhaal. Noble en 

Brave of Unite en Combine, zoals de baseline van  

Ntgrate klinkt, luiden een nieuw tijdperk in die we  

begeren omwille van hun jonge en frisse uitstraling.  

Hoe boeiend is het niet om met fraaie tekeningen  

vloeren te bezaaien van kantoren, hotels, winkels of  

woningen ? Het is een retorische vraag die de  

bundeling aangeeft van schoonheid, functionaliteit en  

degelijkheid van deze vloerbedekking. Het gaat bij  

Ntgrate heel sterk om de beleving, de experience. Brave  

en Noble geven die persoonlijke touch. Neem nu de 

zachte aquareltinten, rechtstreeks geplukt uit de  

mythologische sagen van Scandinavië. Zowel moderne 

als klassieke interieurs verdragen deze hedendaagse 

vloerbekleding. 

Een vloerbedekking van vinyl bestaat uit verschillende 

lagen. De slijtvastheid wordt voornamelijk bepaald door 

de gepatenteerde eigen productietechnologie. Door 

de signatuur van patronen en tekeningen, overstijgt 

het sterke en onderhoudsvriendelijke materiaal de  

uitstraling van een klassiek tapijt. Ntgrate laat zoveel 

mogelijkheden open waar je als eindgebruiker alleen 

maar happy van wordt. 

63



64



Voorschrijver

Wie zich op industrieel vlak beweegt, beseft dat er 

altijd innovatie in de lucht hangt, dat producten en  

oplossingen immer worden gemodificeerd. Het is 

de ijzeren wet van het ondernemen. De nieuwste  

ontwikkelingen van dit type vloerbekleding zijn  

afgestemd op brandveiligheid, akoestiek en talrijke  

nieuwe innovatieve designs. Dat zijn mooie toegevoegde  

troeven waarvoor elke voorschrijver zich omdraait. 

Ntgrate, vloerbedekking waar je echt om geeft!

Ntgrate

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove

T +32 (0)56 71 95 43

info@ntgrate.eu 

www.ntgrate.eu 65
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EEN WEELDE AAN CREATIVITEIT

Patrick Ponseele heeft textiel in zijn vingers en in zijn 
hart. Zijn nieuwste collectie is, zoals elke creatie van 
hem, bestemd om te betoveren en een goed gevoel 
te genereren. 

Als we zijn woning naderen zijn we omringd met een 

intiem glooiend landschap, gelardeerd met bomen 

en voortschrijdende koeien. Er heerst rust en vrede  

in deze weggestoken thuishaven van ontwerper  

Patrick Ponseele. Zijn woning ademt een en al cultuur: 

we ontdekken zijn liefde voor fotografie, vormgeving 

architectuur en schilderkunst. 

Queeste

Het omarmende landschap, een beeldhouwwerk 

in de tuin, een glas witte wijn vormen het idyllische  

kader waarin zich het gesprek ontspint. Alles lijkt in deze  

omgeving zo gewoon en zo evident. Toch is dat  

geenszins het geval. Onze gastheer legde een heel  

traject af, een queeste van lange adem. Maar die lange  

zoektocht bracht hem waar hij nu staat. Omgeven 

door een waaier van cultuurobjecten ontmoeten we  

Chinese artefacten, fraaie stoffen en zacht zittende 

kussens. Welkom in de wereld van Patrick Ponseele een 

universum vol van emotie. 

PATRICK PONSEELE
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Uniciteit van elk individu

“Aan mijn werkwijze hecht ik veel belang,  

opdrachtgevers laat ik aanvoelen dat het in eerste 

instantie om hun project gaat. De uniciteit van elk  

individu spreekt mij aan, in geen geval wil ik carte  

blanche, want dan lijken opdrachtgevers afwezig. 

In mijn woning ondervinden ze wat raambekleding 

teweegbrengt en hoe het scheppen van een eigen  

sfeer ertoe doet. Mijn aanpak begint met luisteren  

alvorens te handelen, zo komen opdrachtgever  

en ik tot een constructief verhaal.”
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Voeling met het tactiele

Patrick Ponseele gaat veelal in zee met  

interieurarchitecten en architecten die voor  

privé-opdrachtgevers werken. Zijn woning doet  

daarbij dienst als showroom vol sfeer en hartstocht  

voor het kunstzinnige. “Mijn opdrachtgevers zien  

meteen welke huiselijkheid ik teweegbreng met  

gordijnen en andere vormen van raambekleding.  

Zo leven zij zich in en ontstaat er een voeling  

met het tactiele en alle vormen van licht. Leven  

is ook inleven.” Patrick Ponseele ontwerpt sferen,  

passend bij zijn opdrachtgevers, daarom vindt hij  

persoonlijk contact zo belangrijk.
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Licht graderen

Het intuïtief aanvoelen van stoffen, textuur, kleur en het 

combineren van deze ‘ingrediënten’ werkt inspirerend 

en zet aan tot fraaie creaties en sierlijke ensembles.  

De ontwerper zet alle middelen in om bijvoorbeeld het 

licht te graderen en te filteren door op maat gemaakte  

kantelbare zonneblinden. De afwerking ervan is  

volledig vrij en rijk geschakeerde tinten behoren  

tot de mogelijkheden: mahonie, antieke green,  

notelaar of teak. 
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Tevreden schoonheid

Recent kwam Patrick Ponseele met een eigen collectie  

op de markt, o.m. gordijnen uit een stuk van 3m20, 

verkrijgbaar in linnen, wol of kasjmier. Heerlijk textiel 

van een al even heerlijke lengte. Een tweede collectie 

behelst op ambachtelijk beschilderde gordijnstoffen 

waarmee de ontwerper vooral architecten, interieur- 

architecten en decorateurs hoopt warm te maken.  

De geschilderde stoffen met patronen voelen bijzonder 

aan, net alsof ze van soepel leder zijn. De eigen collectie 

heeft zowel oog voor het artistieke als het praktische.

Elk project vraagt om een andere schildering en ook 

dat is weer Patrick Ponseele ten voeten uit. Alleen met 

het beste maatwerk kan hij leven. De opdrachtgevers 

voor wie hij werkt, zijn meer dan opdrachtgevers, ze zijn 

vooral mensen die net zoals Ponseele zielsverwanten 

zijn op zoek naar tevreden schoonheid. 

Patrick Ponseele

Vlamingstraat 31, 8570 Anzegem

M +32 (0)497 40 40 24

www.patrickponseele.be 

info@patrickponseele.be
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EEN GROOT HART VOOR VAKMANSCHAP

Waar ligt de sterkte van een bedrijf als Potier Stone 
in Maldegem? Het antwoord is meerduidig, complex 
en eenvoudig tegelijk. Een steengoed succesverhaal 
van maar liefst vier generaties met, verweven in de 
tijd, een paar kantelmomenten die het bedrijf van 
het Waalse Sprimont via een omweg naar Maldegem 
bracht. Een huis met geschiedenis, een huis ook met 
een enorme traditie en behept met een groot hart 
voor vakmanschap.

In Maldegem zagen we met eigen ogen het  

getalenteerd vakmanschap van een gemotiveerde  

equipe. Alleen al de familiale begroeting van de  

medewerkers zegt alles over het DNA binnen de  

bedrijfsmuren. We ontmoetten bij Potier Stone een 

ateliersfeer pur sang, refererend aan de arts and crafts 

tijd van pleitbezorger William Morris. De liefde voor 

het vak, in dit geval de ragfijne bewerking van graniet 

en marmer, is in dit huis een streling voor het oog. De  

gekoesterde kennis en kunde binnen de muren van  

atelier Potier Stone krijgen er vorm waar elke  

bouwheer, architect of interieurarchitect zijn vingers 

vanaf likt. “Wij leggen de lat zeer hoog om ons op alle 

vlakken te onderscheiden”, zegt Wim Nelis mede- 

zaakvoerder van het bedrijf. Wim Nelis en Henk Potier 

bewaken zo het DNA van Potier Stone. Dat wil zeggen 

dat ze altijd aanspreekbaar zijn en voeling hebben met 

de werkvloer. Daar gebeurt het ook en het is daar dat de 

leiding terstond moet zijn.  

POTIER STONE

Dries Bonamie en Another Office voor Hertog Jan – Foto Studio52 77



Grand cru

Potier Stone vergelijken we graag met de betoverende  

smaak van een grand cru. Al struinend door de  

bedrijfshal ontmoeten we een heerlijke oogst aan  

marmers zoals Calacatta, doortrokken van fijne aders 

die gezamenlijk een fraaie tekening vormen, soms  

knipogend naar de Amerikaanse abstracte schilder-

kunst van Clyfford Still. XENTRIQ Invisible Blue is 

van een even mooie en spannende kwaliteit, marmer  

om met het oog geografisch af te reizen, marmer 

waarvan het efemere blauw zich manifesteert als een  

imaginaire landkaart. Wij zijn er in elk geval van  

overtuigd dat we zeeën en landtongen waarnemen. 

Onze wilde verbeelding laaft zich aan de oneindige 

schoonheid van het materiaal dat Potier in open boek 

of doorlopend motief presenteert. In de handen van 

Potier Stone krijgt het nog meer kracht en uitstraling  

door een intensieve behandeling. Het bedrijf  

ontwikkelde in eigen laboratorium de nieuwe  

oppervlakte-afwerking XQUISE. In combinatie met de 

QTOP® Protect & Clean producten waarborgt dit een 

optimale onderhoudsvriendelijkheid. Toepassingen van  

natuursteen in keuken, eetkamer of badkamer zijn 

hierdoor voor 100% vlekbestendig. Potier Stone is het 

enige natuursteenverwerkend bedrijf dat voor marmer 

een onderhoudsgarantie aanbiedt. Eindelijk de enige  

sluitende oplossing voor het gebruik van marmer als 

werkblad in de keuken. “Het is een goede zaak dat de 

eindgebruiker weet hoe hij het door ons geleverde  

materiaal kan onderhouden. Dat zijn vaak de eerste  

vragen”, zegt Wim Nelis. 
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Perfecte tandem

Wim Nelis en Henk Potier vormen aan boord van het 

Potierschip de perfecte tandem. Wim is een kei op het 

gebied van marketing, Henk is een salesman pur sang. 

De overige medewerkers vormen een stevig kader.  

Wim Nelis en Henk Potier zijn gebeten door het mooie 

materiaal. Over marmer praten ze alsof het om een 

goede fles wijn gaat. Het zijn kenners die je graag hoort 

uitweiden en die de mystiek van elk natuurgesteente  

weten te benoemen. Het duo wijst ons op fraaie  

bijzonderheden en over de nauwkeurige afwerkingen, 

zo zorgvuldig in huis bewaakt tot in de kleinste details. 

De marmer- en granietsoorten kennen ze beiden tot 

op het bot en ze weten zich te omringen met de beste  

kenners en proevers die voor Potier aankopen, al zijn 

beiden ook dikwijls on tour. Dat om maar te schetsen 

hoe krachtig het bedrijf gegroeid is. 

Ontwerp: Sophie Neirynck – Foto: Dtonic80
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Stoutmoedigste plannen

Het op maat gebeuren bezit een heerlijke kwaliteit  

die middelmaat ferm overstijgt. Bezoek maar eens de 

Inspire Home in Brugge of ga eens naar het King George 

café in Sint-Niklaas, allemaal ‘experimenten’ waar  

Potier Stone zich graag aan overgeeft. Architecten of 

interieurarchitecten merken zo’n toegewijdheid snel 

op, de toppers onder hen houden van het out of the box  

denken. Zo komt Potier Stone tot ontwerpen die  

beklijven en de tand des tijds doorstaan. Unseen, de  

toiletknop die ongemerkt opgaat in de wand, is een  

ongeziene parel. Het is pure kunst, eeuwige schoonheid,  

een bundeling van praktisch en esthetisch vernuft. 

Schoonheid nastreven is absoluut een punt van  

duurzaamheid en effent de weg naar het geluk. 

Links: Ontwerp: SheCi.be – Foto: Studio52  |  Rechts: Unseen 83
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Vier generaties ervaring

Potier Stone is een familiebedrijf met een bijzondere 

traditie. De liefde voor steen gaat al vier generaties 

mee, doorgegeven van vader op zoon. Henk Potier: 

“Mijn grootvader is nog verantwoordelijk geweest voor 

de steengroeve in Sprimont. Later richtte hij zijn eigen 

steenkapperij op in Blankenberge, waar ook mijn vader 

heeft gewerkt. In 1992 zijn mijn broers en ik een eigen 

bedrijf opgestart in Maldegem. Momenteel werken er 

drie Potiers bij Potier Stone. Ikzelf als sales executive, 

mijn broer Freddy als ambachtelijk steenkapper en zijn 

zoon Sören als verantwoordelijke voor de plaatsingen.” 

Heden, verleden en toekomst zijn innig verbonden met 

het bedrijf. De voorouders hebben hier een ereplaats, 

zeker in het geheugen van de organisatie.

Potier Stone

Vliegplein 64, 9991 Maldegem

T +32 (0)50 71 91 91

www.potierstone.be 

info@potierstone.be
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DE NIEUWE LOOK AND FEEL  
VAN VERHELST HEET #MORE

De jongste campagne #More geeft de groep  
Verhelst nog grotere vliegkracht. Dienstverlening en  
jarenlange opgebouwde expertise komen sterker dan 
ooit in beeld. Logisch ook voor een huis dat zoveel 
in zijn mars heeft voor bouwheren, architecten en  
aannemers. 

Het kantoor van bedrijfsleidster Kathleen Verhelst 

kijkt uit over het natuurgebied De Zwaanhoek waar  

weide- en moerasvogels welig tieren. Duizenden  

ganzen overwinteren er. Net op het punt als we 

haar ontmoeten, strijkt een troep ganzen neer in het  

drassige gebied. Wat een heerlijk kantoor denk je dan 

en je laat je gewoon overvallen door de dingen van de 

dag. Waarom een inleiding over dit natuurgebied? Het 

is een quasi retorische vraag vermits de Groep Verhelst 

al vier generaties in deze regio naam heeft gemaakt. De  

Stationsstraat nr. 30 is voor de bouwwereld een  

gevestigd begrip en klinkt bijna als nr. 10  

Downingstreet. Maar er is ook de metaforische  

bijklank die zich laat zich raden: de groep heeft door de  

nieuwe campagne #MORE nieuwe vleugels gekregen 

om een nog betere service te bieden en als bedrijf hogere  

toppen te scheren. Het stof is weggeblazen, een nieuwe 

toekomst wacht. 

VERHELST
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Meer dan stapelen

“Het beeld dat de consumenten en vakmensen over 

Verhelst bouwmaterialen hadden was vrij klassiek. We 

waren leveranciers, niet meer of minder,” licht Kathleen 

Verhelst toe. Onder haar impuls behoort dit verhaal 

nu definitief tot het verleden, Verhelst is meer dan het 

leveren van stenen, pannen, isolatie of tegeltjes. Deze 

omslag laat zich gevoelen in de nieuw vormgegeven  

marketing en communicatie voor de ganse groep  

Verhelst. Er is het nieuwe logo. Bij Verhelst kan men  

voortaan veel meer facetten van een bouwproject  

“afvinken” met die V met dat sprekend knikje.  Verhelst 

staat in vergelijking met het traditionele verleden wat 

op zijn kop en dat ontgaat niemand. Zowel consument, 

architect als aannemer voelen zich aangesproken. Laten 

we samen meer denken en doen, klinkt de boodschap.  

“Wij zijn gekend als generalisten, in werkelijkheid  

hebben wij verschillende specialisten in huis”, laat  

Kathleen Verhelst zich spontaan ontvallen.  
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Cocreatie

Daar stonden ze bij Verhelst in al die jaren niet genoeg 

bij stil, en dat terwijl het huis bergen expertise heeft. 

Kathleen Verhelst is duidelijk: “Al die onbenutte kennis 

spreken wij nu aan, wij hebben meer antwoorden dan 

u hier zou verwachten.” De huidige campagne brengt  

deze nieuwe benadering overduidelijk voor het  

voetlicht. Verhelst is geestdriftiger en creatiever dan 

ooit, daarvan getuigen de verschillende moodboards 

in hun communicatiecampagne. Het bedrijf ontplooit 

zich vandaag als inspirator, het gaat niet meer om het  

product an sich, maar veeleer om kennis en  

dienstverlening. Architecten, interieurbedrijven,  

renovatieaannemers, maar ook particulieren hebben 

er baat bij, zij allen kunnen terecht met duizend en een 

vragen waarop Verhelst u een professioneel antwoord 

biedt. 

Als gewaardeerde speler in bouwmaterialen neemt 

Verhelst vandaag een flinke stap voorwaarts door 

een stevige dialoog op touw te zetten met meer  

diverse partners, Verhelst focust zich daarbij op de  

meerwaarde dat het bedrijf te bieden heeft voor elk  

van hen. 

Moodboards

Het creëren van sferen ligt hier aan de basis van een 

totaal nieuwe Verhelst-filosofie. Welke woon- of  

werksfeer creëren we met een betonnen trap? Welke  

vloeren gebruikt u het best in deze en die context?  

Kiezen voor keramiek, beton, gebakken aarde of  

natuursteen is ook nog zo’n kwestie. Welke kleur- 

combinaties passen we toe? Of het nu gaat om het  

technische, functionele of esthetische, Verhelst helpt 

u een heel eind verder en wijst architect, installateur 

en eindgebruiker de weg, ook in het netwerk van de  

gespecialiseerde uitvoerders. Dat u daarvoor kiest voor 

een kennispartner van formaat is niet meer dan logisch. 
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Koning van prefab en gevelelementen

Verhelst houdt de vinger aan de pols, volgt de trends en 

ziet als specialist elke beweging op de markt. Zo heeft 

Verhelst zich ontpopt als dé specialist op het gebied 

van de meest uiteenlopende gevelbekledingen. Gevels 

zijn tegenwoordig erg en vogue, architecten spelen 

graag hun creativiteit uit aan de buitenkant van hun  

ontwerpen en hebben dus baat bij professioneel  

advies van onze specialisten op het terrein. Ook met  

prefabbeton weten we creatief en op maat om te  

springen en vervullen wij uw stoutste architectonische 

wensen.
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Renaissance

Uw interieur en exterieur halen daar voordeel uit,  

precies omdat Verhelst bij de tijd is. Kathleen Verhelst: 

“Onze medewerkers staan klaar om op al uw wensen en 

vragen in te gaan. #More is niet zomaar meer, #More 

brengt een hele synergie op gang tussen al onze divisies, 

tussen u architect of eindgebruiker.”

 

Zit u met vragen? Aarzel niet Verhelst-medewerkers 

aan te spreken. Carl, Mike en al hun collega’s van de 

acht vestigingen staan klaar om u te begeleiden in uw 

zoektocht en uiteindelijke keuze. Als in 2017 de nieuwe 

toonzaal in Knokke opengaat – Brugge is al open - en in 

2018 in Kuurne en later Gent aan de beurt zijn, dan is de 

renaissance van Verhelst helemaal compleet. 

Verhelst

T +32 (0)59 25 50 50 

www.verhelst.be 

info@verhelst.be
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EEN FESTIVAL VAN HOUT

Bij Woodstoxx komt het vanzelf in je op: geen mooier 
en warmer materiaal dan hout. Hout is hot. Het klinkt  
bekend in de oren. We mogen de Scandinaviërs  
dankbaar heten dat ze de charme van hout in  
volle breedte naar het grote publiek hebben gebracht. 
Woodstoxx maakt het houtwerk helemaal af!

Woodstoxx doet iets met hout, noem het meerwaarde, 

feit is dat dat hout er in zijn volle glorie wordt gekoesterd.  

Welke bezoeker krijgt hier geen trek in hout? We zagen  

in de toonzaal in Menen machtige parketten en  

wandbekledingen. Neem nu het heerlijke ruige barn 

wood afkomstig van Amerikaanse of Canadese  

schuren. Een houttypologie om bij weg te dromen  

en waar je bij wijze van spreken de verzen van de  

Amerikaanse dichter Walt Whiteman hoort nagalmen. 

Ruig en raspend door zijn diepe structuur weet het 

hout te bekoren. Maar natuurlijk ook de noordelijk  

gerecupereerde en geassembleerde houtsoorten,  

zagen we samengebracht tot heuse abstracte  

schilderijen met een beklijvende structuur, inclusief 

oude verfsporen. 

WOODSTOXX
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Domino en Japans Zwarthout

Inderdaad Woodstoxx staat niet stil. Wat te denken  

van het aantrekkelijke vernieuwende balkenconcept 

Domino voor zowel binnen- als buitentoepassingen?  

De balken zijn niet alleen van een aanstekelijke  

esthetiek, er spelen ook functionele redenen mee 

om voor dit type houten gevelbekleding te kiezen.  

Het balkensysteem dient tevens als extra zonnewering 

of als een privacy beschermend scherm. Wij noemen 

het gewoon ritmische schoonheid in het kwadraat.

Actueel succesnummer voor interieur en exterieur is 

het weergaloze Japanse zwarthout, of Shou Sugi Ban. 

Bij een eerste type, Naoshima, zorgt het branden voor 

een magisch zwarte craquelé-textuur door het hout 

diep te branden. Het verschil met een tweede type,  

Tonosho, is de afwerking met een laklaag zodat de  

koollaag hardt. Het zwart geblakerde hout met de  

sprekende craquelures geeft elke een onderscheidend 

cachet.
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Outdoor- en interieurprojecten

Woodstoxx focust zich sterk op de kwaliteit en  

belevingswaarde van hout, alsook op de duurzaamheid  

ervan vandaar dat de uiteenlopende houtsoorten in 

huis FSC of FEFC zijn gelabeld. Voorts is er nog de  

efficiënte aanpak van elk project, een aspect dat bij  

architecten en interieurarchitecten erg wordt  

gewaardeerd. Het studiebureau van de organisatie  

is toegerust met een cel van 5 gespecialiseerde  

projectleiders. Er wordt om die reden kort op de bal 

gespeeld om de 40 installateurs aan te sturen, jaarlijks  

goed voor 1000 realisaties. Interessant is dat bij  

Woodstoxx een opsplitsing is doorgevoerd tussen  

outdoor- en interieurprojecten. Een wekelijkse  

interne vergadering licht alle lopende projecten toe, een 

belangrijk moment van kennisuitwisseling. Een goede 

interne communicatie ligt immers aan de basis van een 

goed gevoel bij bouwheer en uitvoerder. Woodstoxx  

is een bedrijf hors commun met  gedeelde  

verantwoordelijkheid, een onderneming met een door 

alle medewerkers gedragen missie.
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Recreëren met Unicus

De gestage groei van Woodstoxx effent bovendien  

de weg om nieuwe wegen te bewandelen en verder  

het gamma uit te breiden. Nog maar heel recent  

ontwikkelde ze met Woodconstruxx een bedrijf dat zich  

specialiseert in houten tuingebouwen onder de  

merknaam Unicus. De tuin is vandaag meer dan ooit 

een plek van recreatie en opent bijgevolg nieuwe  

mogelijkheden. Thuiswerkers kunnen er kantoor  

houden, maar gewoon ontspannen en een  

vakantiegevoel creëren in eigen omgeving kan  

natuurlijk ook. In de toonzaal in Menen zagen we 

een heerlijk voorbeeld van zo’n constructie in een  

strakke modernistische lijnvoering, al zijn landelijke  

versies geenszins uitgesloten. 

Feit is dat Woodstoxx meedeint op de golven van deze 

tijd en knap weet in te spelen op actuele tendensen.  

Tien jaar na de oprichting, kijken de zaakvoerders  

Robbert Desmet en Gregory Minne  de toekomst trots 

tegemoet en zullen ze wellicht nog heel inspirerend uit 

de hoek komen.

TOONZALEN

Woodstoxx Kortrijk

Noordstraat 5, 8500 Kortrijk

T +32 (0)56 51 79 60 

 
Woodstoxx Roeselare

Westlaan 142, 8800 Roeselare

T +32 (0)56 51 79 60

 
Woodstoxx Menen (headquarters)

Hogeweg 245, 8930 Menen

T +32 (0)56 51 79 60

 
Woodstoxx Gent (opening oktober 2017)

Kortrijksesteenweg 1157, 9051 Gent 

 

www.woodstoxx.be 

info@woodstoxx.be
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ZUIVER LICHT

Een lichtbedrijf met klasse en stijl, een lichtbedrijf 
dat licht weer tot licht maakt en laat schijnen in zijn  
volle glorie. Het zuivere licht op de juiste plek, dat kan  
buiten of binnen zijn. da’lux  strooit  weelderig en  
intiem licht op ons af. 

Zaakvoerders Andy Inghelbrecht en Diederiek  

Verkinderen zijn door licht gebeten. Beiden zijn 

gek op licht en startten drie jaar geleden het bedrijf 

da’lux. Mannen met ervaring. Licht vraagt immers om  

diepgaande kennis en permanente studie. “Voor dat we 

deze zaak begonnen, hebben wij een heel traject binnen 

de lichtbranche afgelegd. Met een koffer vol kennis en 

ervaring stonden we aan de start van da’lux.”

DA’LUX
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Zwart als kleur van het licht

Op een bedrijfssite in Roeselare komt da’lux tot volle 

ontplooiing. De verlichtingsproducent en lichtspecialist  

bestrijkt vooral de residentiële markt, zo’n 80 % van 

zijn projecten. “Dat gaat zowel over buiten- als  

binnenlicht”, weet zaakvoerder Inghelbrecht. Er wordt  

vooral op maat gewerkt zoals bij voorbeeld de  

geïntegreerde lichtstroken in een kapperszaak. Een  

ingreep die kan tellen omdat betreffende onderneming 

erdoor een briljante uitstraling krijgt. 

Door een gepast lichtplan komt elke architecturale 

ruimte beter tot zijn recht. Licht maakt dat het materiaal 

tot leven komt, een doodgewone betonnen trap wordt  

onder het schijnsel van da’lux verheven tot een  

magische structuur. Of het nu gaat om binnen- of  

buitenverlichting, het bedrijf speelt sterk in op de  

boetserende kracht van licht. De armaturen waaruit  

het licht stroomt zijn van  degelijke materialen  -  

zoals brons - gemaakt, ze getuigen van een verfijnde en  

onopvallende vormgeving. Zowel esthetische als  

functionele kwaliteiten houden ze bij da’lux kritisch  

tegen het licht. 
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Wereldse namen

Zich elke dag kunnen focussen op de effecten en vor-

men van licht is voor da’lux een zege. Het maatwerk als 

troef om architecten in hun architectonische concep-

ten te doen welslagen. Elke architectuur ondergaat een 

metamorfose door het spel van licht en donker. In licht 

schuilt emotie en onverschilligheid, kilte en warmte. 

“Architecten die omgaan met ‘betere projecten’ zijn zich  

bewust van wat licht teweegbrengt in de ervaring van 

de ruimte”, weet Andy Inghelbrecht. “Licht is leven, licht 

brengt sfeer en legt accenten.”  da’lux grijpt terug naar 

de basale waarden van licht: pure light, met een no-non-

sense gehalte van eenvoudige vormen en benoemd met 

wereldse namen. Adrien, Ellis, Finn, Marcel, Nathan, 

Rapahael, Renee, Sebastien, Theo…iedereen is gek op 

jullie!

da’lux bvba

Kruisboommolenstraat 7 / 7, 8800 Roeselare Beveren

T +32 (0)51 49 09 00 

www.da-lux.be 

info@da-lux.be
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SCHONE SCHIJN

Een niche om wereldspeler te worden, zo begrijpen 
we het bedrijf Xillo dat basismateriaal aanlevert 
voor inbouwlichten. Dat klinkt nog een tikkeltje te  
abstract. Maar als Christ Defoszé voor ons speciaal 
een gegoten exemplaar van giethars opdiept, begint 
het licht in ons hoofd meteen te schijnen. 

Het element lijkt niet meer dan een bakje in harde  

composiet met plaats voor twee led-spotjes. Wat 

een weelde aan eenvoud! “Voor installateurs is dit  

ongetwijfeld een godsgeschenk, zij moeten niet meer 

ploeteren met plaaster maar zetten met dit systeem 

de lampen trimless mooi op een lijn.” We zien er de  

voordelen meteen van in omdat er snelheid en  

werkcomfort ermee gepaard gaan, snelheid betekent 

tijdswinst en minder werfuren.  

Custom-made verlichting

Xillo werd begin 2015 opgericht en nam meteen een 

vliegende start. “Wij ontwikkelden een nieuw soort 

basismateriaal voor inbouwverlichting”, zegt Christ 

Defoszé. “Het heeft de afwerkingseigenschappen  

van plaaster : uitpleisteren en overschilderen geeft 

een naadloos resultaat. Maar het onderscheidt 

zich van plaaster armaturen door de stevigheid. Dit  

vereenvoudigt transport en installatie, je kan er  

immers naar hartenlust in schroeven en zagen. Onze 

corebusiness is verlichting, maar omdat het materiaal 

ook perfect inzetbaar is voor het inbouwen van andere  

elektronica, hebben we samen met Duotecno een  

Innovatie door Wetenschap en Techniek-dossier  

ingediend. Door het innovatieve karakter van beide  

bedrijven en producten, is het IWT hier met veel  

overtuiging op ingegaan. Daarnaast werden ook reeds 

samenwerkingen aangegaan met o.a. Bose en Artsound.  

In het standaardgamma zijn er al vrij veel  

verlichtingsproducten aanwezig, maar Xillo staat open 

voor nieuwe samenwerkingen door flexibel te werken  

en maatwerk aan te bieden, zoals custom-made  

verlichting voor bijvoorbeeld hotelketens of bedrijven. 

De techniek van het huis laat toe om kleine oplages  

te maken tegen een betaalbare prijs - wat niet het 

geval is als je moet produceren met de klassieke  

spuitgietmallen.

XILLO
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Lichtopera

Wat nog meer fantastisch is, is het resultaat.  

Bouwheren daarvan overtuigen is de taak van de  

architect. Het verhaal van Xillo is behoudens een  

technisch verhaal nog veel meer een esthetische  

oplossing. Het is zoals bij een auto waarvan de motor 

heel wat aankan, maar waar de consument helemaal 

geen grip op heeft en dat er ook nauwelijks toe doet. 

Wat wel speelt is het effect, de wijze van voortbewegen,  

schakelen….en ga zo maar door. Met de composiet- 

componenten van Xillo is het precies eender. Het  

inzetten van trimless lampen bezit een magisch aureool. 

Alleen al de fraaie wijze waarop het licht zich verstrooit 

zonder te zijn ingesnoerd door het bekende ringetje 

aan de buitenkant. Le Corbusier zou deze innovatieve 

oplossing ongetwijfeld erg hebben gesmaakt. 

Het uitgezaaide licht

De facts and figures van de inbouwmodule zijn  

natuurlijk van tel, al is het het visuele spel dat  

overrompelt en betovert. Dat zagen we duidelijk  

gedemonstreerd in de Inspire Home, de  

gepaste plek om een Xillo-ervaring te ondergaan met  

het bijbehorende credo: het gaat alleen om licht.  

Licht definieert de ruimte, legt accenten en tast de  

begrenzingen van elke ruimte af. Xillo speelt hier  

prachtig op in waardoor het lijkt alsof het uitgezaaide  

licht volumes bouwt en ons bewust maakt van de  

architecturale ruimte in haar volle betekenis. Er zijn 

geen zichtbare armaturen, alleen het lamplicht an sich 

speelt de hoofdrol in deze lichtopera

Copyright ARD Architecten
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Toppertje

Toen Xillo in 2015 opstartte mocht het bedrijf in  

datzelfde jaar al de prestigieuze award Handmade in 

Belgium op zak steken. Voor een jonge nichespeler 

was dat een opsteker van formaat. Het gamma werd  

onmiddellijk opgepikt door de architecten, met 

in hun zog de installateurs die smulden van het  

installatiegemak. Zeker, wij vielen voor de nieuweling 

1060! De 60-reeks bestaat uit vierkantjes van 60x60 

mm met uitschuifbare randjes, een echt toppertje die 

zijn weg naar het doelpubliek gemakkelijk zal vinden. 

Wat te zeggen van de fraaie wandarmaturen die volledig 

in de muur zijn verzonken. Het licht krijgt erdoor meer 

magie, vooral dan door zijn minimalistische omkadering. 

Uit het bijna-niets vult het licht als een onzichtbare fee 

in de ruimte. Geen wonder dat Christ Defoszé in ons 

gesprek zich laat ontvallen dat hij mooie producten wil 

die bovendien gemakkelijk te plaatsen zijn. Schoonheid 

nastreven is altijd een goed plan. Op elk gebied.
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Stabiele speler

Xillo is steevast van zinnens zijn internationale koers 

verder uit te tekenen. “Deelname aan beurzen is 

voor onze organisatie belangrijk. Op Light + Building  

in Frankfurt, leggen we contacten met potentiële  

distributeurs en partners van onze lichtoplossingen”,  

zegt Christ Defoszé. Er is nog genoeg werk te  

verzetten bij Xillo om de bedrijfsstrategie nog meer 

vorm en kracht te geven. “Wij willen een stabiele speler 

worden in een nichemarkt”, besluit de zaakvoerder. Xillo

Stuivenbergstraat 96/4, 8870 Izegem

T +32 (0)51 75 02 04

www.xillo.be 

info@xillo.be
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