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Niets gaat verloren
Auping pakt uit met een opmerkelijke collectie: Leavings
bestaat uit handgemaakte kussens waarvoor alleen maar reststoffen gebruikt zijn. De ontwerpen hangen volledig af van het
beschikbare restmateriaal en dat maakt elk kussen uniek. De
buitenkant bestaat uit overschotten van meubelstoffen die gebruikt zijn bij de productie van boxsprings. Het gekleurde biesje
dat tussen de lappen stof is gestikt, is afkomstig van gestoffeerde matrassen. En voor de vulling is snijafval van de tijken van
matrassen gebruikt. De bedoeling is om de collectie uit
te breiden met producten zoals nachtlampjes en pyjama’s.
De kussens kosten 39 euro en
zijn verkrijgbaar in de Auping
Plaza’s en Visions.
www.auping.be

Woonwereld
Het laatste woonnieuws
Samenstelling en tekst: Björn Cocquyt

Interieur
met
smaak
B e r to

Gratis posters
van jong talent
Via de lifestylewebsite en het inspiratieplatform
Told You So kun je nog tot half september gratis
posters van jonge ontwerpers downloaden. Het
gaat om acht designs van jonge Belgische en
Nederlandse ontwerpers die geselecteerd
werden na een campagne op sociale media.
Met de actie wil Told You So hen in de spotlights
zetten en een duwtje in de rug geven.Tot half
september wordt er elke week één poster voorgesteld, van vrolijke kinderprenten tot minimalistische illustraties.
www.toldyouso.be

Klassiek met moderne toets
David Bertolozzi, die ervaring
opdeed in onder meer Hilton
Brussels en Hof van Cleve, en zijn
vrouw An Kint vieren dit jaar de
tiende verjaardag van hun restaurant Berto. In dat decennium
heeft het koppel heel wat verwezenlijkt en dat leverde hen ook
een Michelinster op. Die onderscheiding onderstreept de degelijkheid van het restaurant dat
geen behoefte heeft om in de
kijker te lopen met speciale en
ongewone creaties, maar wil opvallen met kwaliteitsgerechten.
De keuken wordt omschreven als
klassiek met een moderne toets
en dat dekt perfect de lading. Je
eet hier traditionele gerechten als
tong, kabeljauw, rib-eye en duif,
maar de bordjes die geserveerd
worden, zijn verfijnd, tot in de

puntjes afgewerkt en vooral boordevol smaak.
Het kader waarin je tafelt, is een
weerspiegeling van de keuken en
verdient ook het etiket ‘klassiek
met een moderne toets’. Het restaurant is gevestigd in een statige
herenwoning in Waregem en
werd een tijdje geleden aan de
binnenkant helemaal gerestyled.
De inrichting is strak en een tikje
minimalistisch, met zwarte meubels en een donkere vloer die
contrasteren met de witte muren
en plafonds. De kroonlijsten, plinten en rozet bezorgen het geheel
een vleugje klasse en stijl. Het
gaat niet om authentieke, maar
wel om nieuwe sierelementen
van het Belgische Orac Design. De
indirecte verlichting en de speelse armaturen geven een extra

dimensie aan de ruimte. Strepen
op de muren — die naar de decoratie van de borden lijken te verwijzen — en kleurrijke stoelen en
gordijnen geven op hun beurt
dynamiek aan het interieur.
(BCW)

WAT?
Sterrenzaak in oude herenwoning

WAT ETEN?
Klassiek met een moderne toets

VOOR WIE? Meerwaardezoekers
VOOR WIE NIET?
Wie zweert bij riante porties

DOOR WIE?
Winny Vangroenweghe

Berto, Holstraat 32, 8790 Waregem, www.berto-waregem.be, 056/44 30 15

Interieurbijbel
is er weer

Een meubel is
ook een huis

Ugly.be: mooier dan de naam
Je interieurwinkel de naam Ugly geven, is
durven. Maar toegegeven: dat valt meteen
op. «Eigenlijk is het een logisch vervolg van
ons vastgoedconcept waarbij we huizen
die verkocht worden stylen om ze aantrekkelijker te maken voor de verkoop.We
kregen zoveel positieve reacties op de
items die we gebruikten bij het aankleden

dat we ze nu zelf beginnen te verkopen»,
zegt initiatiefnemer Philippe Gillis. De
winkel kiest vooral voor hedendaagse
Scandinavische merken, maar ook de outdoor meubels van het Belgische Vonk zijn
er te verkrijgen. Het adres van Ugly is
Gitsschotellei 153-157 in Berchem.
www.ugly.be

Het Designmuseum in Gent organiseert
een tentoonstelling over vijf bekende
architecten die in 1974 in de Arteveldestad afstudeerden. M.J.Van Hee,
Robbrecht & Daem, Christian Kieckens
en Marc Dubois groeiden uit tot hoofdrolspelers van hun generatie en zijn
bepalend geweest voor het ontstaan
van een architectuurcultuur in Vlaanderen. Hun kijk op de bouwgeschiedenis,
op vakmanschap en op kunst blijkt ook
de basis te vormen voor interieur en
meubelontwerp. Hun visie is vertaald
naar decors die in verschillende
stijlkamers in Hotel ter
Coninck zijn ingericht.Tickets
kosten 8 euro. De expo loopt
nog tot 23 oktober.
www.designmuseumgent.be

Foto’s RV

Andrew Martin is wereldwijd een toonaangevend
merk voor stoffen, behang en accessoires.
Daarom wordt er altijd
enorm uitgekeken naar zijn jaarlijkse
Design Review. Het boek toont de
nieuwste trends en zit boordevol inspiratie voor zowel professionelen als
particulieren die met interieur bezig
zijn. In het Engelstalige boek komen
ook de winnaars van de ‘Oscars van
de designwereld’ aan bod.
Interior Design Review is
uitgegeven
door Teneues,
telt 512 pagina’s en kost
49,90 euro.
www.teneues.com

