
1. Designers Guild wordt geroemd om 

de fraaie bloemmotieven, zoals deze

Caprifoglio Sky uit de najaarscollectie. 

Het behang op deze muur is een paneel 

van 3 x 1,75 m en is verkrĳgbaar in 

twee kleuren (420 euro/rol). 

Info: www.designersguild.com.
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V A N A T O T Z

Klein, eenvoudig, handig. Zo zien de Personalife-
notitieboekjes (8 euro/stuk) van het Gentse
Housemartin eruit. Tegelĳk vertellen ze een
verhaal. Dat begint bĳ de geperforeerde letter op
het covertje: A is for..., B is for... tot Z is for.... 
Je kan het titeltje naar believen aanvullen en
daarmee het schriftje personaliseren. Om jezelf
blĳ te maken of om cadeau te geven. Bezielers Kris
Demey en Dicky van de Velde kozen er bewust
voor om de schriftjes te maken van duurzaam,
FSC-gelabeld papier uit Italië en de productie
volledig in België en Nederland te houden om
onnodig vervoer te vermĳden. Momenteel zĳn er
een twaalftal verkooppunten. 
Info: www.housemartin.be.

FLORA EN FAUNA

2. De Brusselse kunstenares Isabelle de

Borchgrave liet zich voor het servies

Artesano Provençal Lavendel (Villeroy

& Boch) inspireren door de flora en

kleuren van de Provence. Prĳzen vanaf

9,90 euro voor een koffiekop met

schoteltje. Info: www.villeroy-boch.be.



HOTSPOT MAMULI, HUISELIJK MET FLAIR

Wie er niet op zoek naar is, rĳdt de inrĳpoort zo voorbĳ:

Mamuli, zoals deze winkel heet, ligt dan ook verscholen in

het Kluisbos van Halle. Het concept is al even verrassend als

de locatie. Hier geen grote winkelruimte, maar kamers in een

huiselĳke sfeer waar uiteenlopende producten zĳn samen -

gebracht: tafelaccessoires van Clodette, kleurrĳke PET

lampen, tapasplanken van Brood+plank, wandrekken van

String, kussens van Aia u en Decopur, radio’s van Tivoli,

kleren van Humanoid, schoenen van Auguste.... 

In de huiselĳke setting kom je ogen te kort. „Het is een heel

persoonlĳke keuze”, vertelt Sylvie, die samen met haar broer

de zaak runt. „Voor ons zĳn er twee belangrĳke criteria: óf

het is een coup de foudre en we vinden het zo mooi dat we het

willen hebben, óf het zĳn objecten met een apart verhaal.”

Het resultaat is een eclectische collectie die tegelĳk een

eenheid vormt. Een ommetje meer dan waard.

Mamuli, Nachtegaalstraat 198, 1501 Halle. www.mamuli.be.

nest 9

5. Uit de herfstcollectie van

Susanne Schjerning: tafelkleed

Morph met silhouetten van planten

en dieren (25 euro/meter). 

Info: 0489919205, www.rikkitikki.dk.

3. Olivier Gagnère ontwierp een reeks borden

voor Gien met heraldische motieven waarin

ook bloemen zĳn verwerkt. Zoals deze met

tulpen. Prĳzen vanaf 88 euro/4.

4. Gezien in de najaarscollectie 

van Habitat: de fauteuil Daborn 

(549 euro) in een uitvoering 

met bladmotieven.

Info: www.habitat.be.
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Info: 0238052150 en www.gien.com.


