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Muziek uit de muur 

Herinner je je nog die megagrote geluidsboxen die de huis-

kamer van je ouders (ont)sierden? Gelukkig werden luid-

sprekers in de loop der jaren steeds verfijnder, gesofisticeer-

der en kleiner, net als alle elektronica trouwens. Al die tijd 

gold Bang&Olufsen als dé trendsetter als het op geluidsde-

sign aankwam. Ook nu weer weet het merk ons te verrassen 

met de inbouwserie BeoLab 15-16, waarvan alle onderdelen 

in de muur of het plafond geplaatst worden. Zodra de luid-

sprekers worden ingeschakeld, kantelen ze om het geluid te 

verspreiden in de richting die jij wil. Uitgeschakeld glijden 

de luidsprekers terug in de muur of het plafond. 

INFO: WWW.BANG-OLUFSEN.COM  

Gek van honden en katten 

Ging jij ook al vruchteloos op zoek naar kledij-op-maat voor 

je chihuahua? Wil je geboortekaartjes versturen om de komst 

van je Bombaykat aan te kondigen? Dan hebben wij een tip 

voor jou: onlangs opende in Ukkel de eerste conceptstore van 

Belle & Boss, waar oprichtster Anne-Catherine de Decker een 

unieke ervaring wil bieden aan huisdieren en hun eigenaars. 

In de winkels zal je onder meer een tasting bar met biologi-

sche voedingsproducten aantreffen en kan je huisdier terecht 

voor een totaalverzorging met massages en hydrotherapie. 

WWW.BELLEANDBOSS.COM  
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De Gentse kledingontwerpster Jo De Vis-

scher liet zich voor haar zomercollectie in-

spireren door het land van de kimono. Uit 

de naam 'Leftover rice' blijkt al duidelijk 

dat humor en eten de rode draad in haar 

collectie vormen. 

Japan 

INFO: WWW.JODEVISSCHER.BE  

Uren napraten aan de eettafel 

De Duitse meubelfabrikant Hülsta selecteerde 

zijn tien mooiste stoelen. De fabrikant gaat er 

prat op dat elke stoel geschikt is om urenlang 

zitcomfort te garanderen. ldeaal dus voor wie 

na de maaltijd nog een tijdje wil napraten. Wij 

lieten ons charmeren door het model D21. Het 

mooie notenhout en leder geven de stoel een 

stij lvol le retro-uitstraling. 

INFO: WWW.HUELSTA.BE  

Liever in de zithoek 

Wil je even in je eentje bij het haardvuur 

genieten van een goed boek of ontspan-

nen met je tablet aan de slag? Dan is 

de nieuwe Low Chair van Joli iets voor 

jou. De lage eenpersoonszetel heeft een 

diepe zitting en is comfortabel breed. 

De poef en het bijzettafeltje maken het 

geheel compleet. 

INFO: WWW.JOLI.BE  
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Surfers 

Het tafellinnen van Libeco neemt je in een 

vintagesfeer mee naar het Californische 

surfersparadijs. ldeaal om de zomer nu al op 

tafel te spreiden. 

INFO: WWW.LIBECO.BE  

Kleurtjes op tafel 

De Glänta-broodmand en de Sinja-theedoek 

van Ikea zijn verkrijgbaar in diverse vrolijke 

kleurtjes. Kies voor geel, rood of helblauw 

om je ontbijttafel op te fleuren. 

INFO: WWW.IKEA.BE  

STULHOEK 
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Never change a 
winning team 

Piet en Widukind Stockmans en 

ontwerper Frank Claesen zwoeren 

jaren geleden trouw aan blauw 

en wit. Ook in de nieuwe reeks 

tafelporselein van de collectie 

Pieter Stockmans zijn deze kleuren 

prominent aanwezig. 

INFO:VVINVV.PIETSTOCKMANS.COM 
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