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De presentatie van
La Aurelia Design

Pedro da Costa Felgueiras is
gespecialiseerd in oosterse en
Europese lak- en historische
verftechnieken. Hij restaureert
stukken voor musea en
particulieren en maakt zelf
unieke, decoratieve lakwerken.
lacquerstudios.com
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Ambachtelijk vervaardigde
waxinelichthouders Atlante en
Calipso van Achille Salvagni,
respectievelijk € 5.161 en € 4.990.
maisongerard.com

Zin in een FRISSE, NIEUWE stijl
in huis, maar geen idee waar te beginnen?
Op 18 november is het inspiratiedag
bij ETC DESIGN CENTER
Europe in CULEMBORG.
ETC Design Center biedt een compleet en gevarieerd
aanbod van kwalitatief hoge interieurcollecties. Dit is dus
dé plek om te ontdekken wat er speelt in de wereld van
het interieur. ETC presenteert alle collecties op één plek,
onder één dak. Hier, in het centrum in Culemborg, kun je
eindeloos dwalen en de nieuwste collecties bewonderen.
Heb je behoefte aan ideeën en deskundig advies? Dan ben je
hier aan het goede adres. ETC Design Center Europe is het
hele jaar door prachtig ingericht en gestyled, waarbij de
seizoenen uiteraard worden gevolgd. Interieurprofessionals
kunnen er altijd terecht en weten er inmiddels de weg.
Op zondag 18 november organiseert ETC Design Center
speciaal voor consumenten bijzondere activiteiten, die zowel
inspirerend als informatief zijn. Je kunt er lezingen bijwonen
en je inschrijven voor een kosteloos advies van een professional. Daarnaast is er de gloednieuwe ETC Library met een
geweldige verzameling interieurboeken en fotoboeken, die
je uiteraard kunt inzien, maar ook kunt gebruiken als interieurelement. Ook nieuw is de ETC Academy. In de sfeervolle
lounge kunnen interieurprofessionals cursussen, trainingen
en workshops volgen. De cursussen worden gegeven in
samenwerking met Maarten Pontier van Sketchup Expert,
Jannemieke Termeer van Jannemieke Fotografie en Olga
Adler van Interior Sketch. Een lang gekoesterde wens is
hiermee in vervulling gegaan, want ETC wil de kennis van
de (startende) interieurprofessional helpen verbreden en
verdiepen. En, niet te vergeten, ook die van de particulier,
door regelmatig een speciale consumentendag te organiseren. etcdesigncenter.com, 18 november, 10.00-17.00 uur

Romo lanceert
de fraaie nieuwe
collectie Orsi,
interieurstoffen
die verfijnd ogen,
maar zeer sterk
en ook wasbaar
zijn. romo.com

