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SLICE

BRUGMANN -

Slice werd in 1998 ontworpen door de Franse designer
Pierre Charpin. Bijzonder aan de fauteuil is dat je hem
kunt verlengen naar wens: aan de basismodule kun je
namelijk gekleurde elementen aanschuiven. De bank,
gemaakt van hout en schuimrubber, is bekleed met
een afneembare wollen hoes. Oorspronkelijk werd het
ontwerp uitgebracht bij galerie Kreo, nu blaast Ligne
Roset het model nieuw leven in. Een ontwerp van 20
jaar geleden dat nog altijd even uniek oogt!
X ligne-roset.com

LEKKER EN POLYVALENT
Dineren met vrienden of een zakelijke receptie organiseren? In beide gevallen kun je terecht bij het gastronomisch restaurant Brugmann, dat verschillende eetzalen
heeft aangepast aan elke behoefte. Het gezellige boudoir is ideaal voor kleine groepen, terwijl het grote
salon en de eetkamer meer gasten kunnen ontvangen.
Nog een tip? Je kunt er ook lunchen.Voor een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert betaal je 24 euro, valet
parking inbegrepen. Een aanrader!
X

Brugmannlaan 52, 1190 Brussel
02 880 55 54 , brugmann.com

MAISON BRAZET KNOWHOW

Stofferen op hoog niveau, daarvoor moet je bij Maison
Brazet in Brussel zijn. Al zeventig jaar blinkt dit huis uit
dankzij de vakkennis van zijn medewerkers. Wandbekleding aanbrengen, gordijnen met de hand naaien,
garnituren ambachtelijk plaatsen en fauteuils bekleden
met dierenhuid: allemaal technieken waarvoor ze hier
het nodig vakmanschap in huis hebben. Geen wonder
dus dat Maison Brazet niet alleen gespecialiseerd is
in het renoveren van oude meubels, maar ook van
meubels van hedendaagse ontwerpers.
X

ARTEMIDE -

Amerikaansestraat 170, 1050 Brussel.
maisonbrazet.fr

BUREAULAMP

Visueel comfort, concentratie en sfeer. Dat zijn drie
essentiële en onmisbare elementen op het werk. Ze
bepalen meteen ook de criteria waaraan de bureaulampen van Artemide moeten voldoen. Je kunt er een
bepaalde activiteit heel precies mee belichten. Onze
favoriet is ‘Sisifo’ met cilindrische kop waarmee je de
lamp makkelijk kunt richten. Schitterend!
X

artemide.be
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