Official Sponsor

my life design stories
Kitchen Collection
Phoenix. High Quality System

Varenna Antwerpen Jordaenskaai 17, 2000 Antwerpen | tel. 03 5016208 | info@varenna-antwerpen.be | www.varenna-antwerpen.be

Antwerpen_DS de standard SV Phoenix 08 15 .indd 1

05/08/15 12.44

Antwerpen, helemaal Milaan aan de Schelde
De voorbije decennia bouwde de Scheldestad een unieke reputatie uit op vlak van (interieur)
design. Niet onlogisch: als belangrijke metropool is Antwerpen een trekpleister voor internationaal talent en een thuishaven voor creatieve, trendsettende ondernemers. Toch blijft alles
overzichtelijk genoeg om het authentiek en bereikbaar te houden.
[A.track], het tweejaarlijks designparcours in Antwerpen, profileert zich nog meer als hét Milaan aan
de Schelde. Ook deze zesde editie is een ode aan bijzonder kwaliteitsdesign, van klassiek tot minimalistisch. Het wordt een inspirerende reis door het boeiende spectrum van interieurdesign, van
totaalinrichting tot hebbedingen. Meubilair, keukens, domotica, textiel, decoratie, verlichting, vloeren,
accessoires,… 21 professionals delen hun designpassie vanuit hun vakgebied: designers, architecten, techneuten, specialisten,…
Wie [A.track] doet beleeft een unieke totaalervaring. Met meer partners en primeurs dan ooit. Inclusief
fijne attenties, onverwachte ontmoetingen en… subliem interieurdesign.
[A.track] 2015, op zaterdag 3 en zondag 4 oktober voor iedereen tussen 11u00 en 18u00. Onze
gratis shuttledienst (vanaf 14u00) maakt het parcours nog makkelijker om te ontdekken. De diverse
stops (zie verder in de krant) vindt u terug op het stadsplan. U kan het stadsplan ook bekomen bij de
21 deelnemende zaken. U start het parcours waar u wil. Alle info vindt u op www.atrack.be
Wij garanderen u een designbeleving die bijblijft!

01. Ashtari
Belgiëlei 157/158, 2018 Antwerpen
www.ashtaricarpets.com
Authentiek handwerk? Modeontwerper Christian Wijnants is fan van het eerste uur, en
daarom ontwierp hij voor [A.track] 2 bijzondere tapijten. Een zomerse textielprint uit zijn
kledijcollectie stond model, papiercollages werden zo vertaald naar abstracte exotische
bloemen. Dat is geen toeval, want ook in het tapijtknopen komen kleuren, materialen en
tradities mooi samen. Deze unieke tapijten zijn met de hand geweven in Nepal, waar
men gebruik maakte van Tibetaanse hooglandwol gecombineerd met zijde.

Fashion designer
Christian Wijnants ontwerpt 2 bijzondere
tapijten voor Ashtari.
Afkomstig uit Brussel, verruilde de ontwerper zijn thuisbasis voor Antwerpen in
1996 om er mode te studeren aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten. Zijn afstudeercollectie won de Dries Van Noten prijs voor
de beste collectie in 2000. In 2003 lanceerde Wijnants zijn eigen label. Zijn talent voor levendig en artisanaal breiwerk leverde hem de Internationale Woolmark
Prize 2013, de Andam Award van 2006 en de 2005 Swiss Textiles Award. Vandaag wordt zijn collectie internationaal verdeeld in winkels zoals Barneys, Harvey
Nichols, Opening Ceremony, Tomorrowland en de Bijenkorf.
De tapijtknoopkunst is misschien een zeldzame ambacht, Ashtari beoefent ze
al jaren met veel passie. Sinds ‘69 heeft Antwerpen een creatief huis waar Perzische tapijten schitteren in schoonheid, symboliek en decoratie. Zaakvoerders
Reza Ashtari en Wendy Guns werken alleen met duurzame materialen, er is dus
geen sprake van viscose. Daardoor kunnen ze in eigen atelier door een Iraanse
ambachtsman hersteld worden. Dat is een heus monnikenwerk, tot zelfs het
mengen van kleuren om de oorspronkelijke tint terug te vinden.
Bij Ashtari kan u terecht voor 100% maatwerk of u kan kiezen uit een grote
collectie unieke tapijten. Allen gefabriceerd in eerlijke ateliers met de grootste
passie voor ambachtelijk vakmanschap.

WHITE LEAVES designed by Christian Wijnants © Ashtari

02. Boffi Antwerpen
Riemstraat 22a, 2000 Antwerpen
www.boffi.be
Een minimalistische werkruimte ontwikkeld voor extern gebruik? Maak kennis met
Open, de nieuwste keuken creatie van de Italiaanse topontwerper Piero Lissoni. Het
is bovendien de eerste keer dat hij een outdoor keuken ontwierp. Boffi en Lissoni
werken al decennia samen, Boffi was trouwens Lissoni’s eerste klant in 1986.
Open is een combinatie van een open frame in roestvrijstaal, draadglas en een
vernuftige structuur voor het verbergen van de aansluitingen. Ze wordt aangevuld
met een houten tafel op een roestvrijstalen structuur, te gebruiken als extra voorbereidingsvlak of bar. Bora en V-Zug leveren de professionele apparatuur.
Lissoni: “Open is niet alleen een keuken, het is zoveel meer. Ik wou een keuken
waar niet alleen de kok maar ook zijn gasten genieten van de culinaire bereiding.
Het tegenovergestelde van typische BBQ-toestanden waar de BBQ’ er afgezonderd achter de grill staat, terwijl de rest plezier maakt”. Zijn outdoor keuken vindt
u aan de overkant in de Concept Gallery, Riemstraat 31.
OPEN van Piero Lissoni © Boffi Antwerpen

OPEN, de eerste
outdoor creatie van topontwerper
Piero Lissoni.
In 1934 richtte Piero Boffi zijn bedrijf op, sinds die tijd is er veel veranderd. Veranderend gevoel voor esthetiek, sociale normen en hedendaagse woonmodellen leiden
tot nieuwe inzichten. In die 81 jaar heeft Boffi deze evolutie gestuurd en haar eigen
persoonlijke interpretatie van veranderende smaak en technieken toegevoegd. Boffi
is een wereldwijd synoniem voor innovatie en design.
Boffi Antwerpen, interieurspecialist streek in 2005 neer in de oude Vischmyn, waar
de eerste Flagshipstore voor de Benelux werd geopend. De prachtige ruimte biedt
een ongekende interieurbeleving, waarin Boffi zich in al haar facetten ontplooit, keukens, badkamers, dressings, verlichting, scheidingswanden,… De afwerkings- en
combinatiemogelijkheden zijn onbeperkt, de collecties focussen zich volledig op
hun bestemming. Het productieproces combineert het beste van 2 werelden, ambachtelijke kennis wordt gedragen door innovatieve technologie. Boffi’s interieurarchitecten luisteren graag naar uw verhaal, uw wensen en noden om van uw huis
een thuis te maken. Een warme plek waar tijdloze vormgeving en functionaliteit hand
in hand gaan en comfort wordt gedragen door een onberispelijke kwaliteit.

03. bulthaup by bmetropool
Jordaenskaai 2, 2000 Antwerpen
www.bmetropool.bulthaup.be
De Nederlandse ontwerper én koffiekenner Strietman ontwierp een indrukwekkend object dat design rijmt met eenvoud. Kortom, terug naar de absolute essentie. Deze espressomachine kent geen koele elektronica, overbodige snufjes
noch karakterloze plastic omhulsels. Een beperkte productielijn garandeert een
hoogstaande afwerking, met grootse aandacht voor de kleine dingen.

ES3, een artisanale
espressomachine ontworpen
door Strietman.
De ES3 by Strietman imponeert echter nog meer door zijn artisanale en beproefde techniek, waardoor u de controle over het zetproces terugwint en de perfecte
espresso ontstaat. De liefhebbers onder ons weten bijvoorbeeld dat de juiste
watertemperatuur schommelt van boon tot boon. Wouter Strietman vond zijn
inspiratie onder meer bij de Italiaanse espressomachines van na de Tweede Wereldoorlog. De ES3 by Strietman bestaat in een hangende versie maar [A.track]
presenteert de staande uitvoering, voor extra vrijheid en beleving.
bulthaup by bmetropool zijn gerenommeerde experts in binnenhuisarchitectuur. Individuele, functionele en culturele factoren vormen de basis voor een
persoonlijk uitgewerkte leefomgeving. Keukens met volledige carte blanche, bijpassende meubels en accessoires, aangepaste oplossingen rond ventilatie en
verlichting,… Het onvergelijkbare design vormt de kroon op het werk, de klassieke bulthaupkwaliteit maakt dat hij blijft glanzen.
bulthaup by bmetropool bruist dankzij het vakmanschap van Bart Dirinck en
zijn team. Sinds 1999 hanteren ze een strak parcours van universele innovatie
naar persoonlijke integratie.

staande versie van de ES3 © bulthaup by bmetropool

04. bulthaup by ligna recta
Van Schoonbekestaat 1, 2018 Antwerpen
www.lignarecta.bulthaup.be
Kinetura, de top in transformatief en responsief design. Letterlijk transformatief
zelfs, omdat de objecten en architectuur zich plooien naar uw noden van het moment. Strakke rechtlijnige objecten verbuigen tot organische vormen met een andere functie. Een heuse metamorfose als respons op de gebruiker.
Kinetura © bulthaup by ligna recta

Tokyo en Cordoba,
architecturale verlichtingstoestellen
ontworpen door Kinetura.
bulthaup by ligna recta presenteert Tokyo en Cordoba, architecturale verlichtingstoestellen. Ze versmelten met de rest van de architectuur. Denk aan een fijne lijn in een wand
of plafond, waarbij licht tevoorschijn komt. Wanneer u meer licht wenst, buigt het oppervlak zich poëtisch naar binnen. Vorm volgt dus functie, maar in een gloednieuwe dimensie.
Kinetura verlichting is zowel strak en minimalistisch als organisch en warm. Wat dan
weer naadloos aansluit bij de creaties van bulthaup by ligna recta. Bewonder Kinetura’s metamorfe lichtobjecten op [A.track], en zie hoe ze overal leven brengen.
bulthaup ligna recta presenteert ook een unieke selectie uit het gamma van Christiaensen & Christiaensen. Achter dit merk staan 2 zussen die steeds opnieuw leven
blazen in afgeleefde panden in de Stad. Ze zijn intussen bekend om hun handgemaakte
kussens en vintage uit de jaren ’50 en ’60 gemixt met hedendaagse merken. Binnenkort poppen ze op in de Kloosterstraat. Hou ze in de gaten!
Dat bulthaup by ligna recta in een schitterend art-decogebouw huist, is geen toeval:
de keukens komen er perfect tot hun recht. Een huis vol vertrouwen, waar de levensstijl van de klant centraal staat. Interieurarchitect Charly Doise en zijn team paren
tijdloze functionaliteit aan persoonlijke wensen, in een even persoonlijk project.

05. Contrast Wooninrichters
Scheldestraat 13, 2000 Antwerpen
www.contrast-wooninrichters.be
Contrast Wooninrichters pakt uit met Davide Groppi, een collectie verrassende
lichtontwerpen uit hartje Italië. Het zijn stuk voor stuk essentiële elementen voor
een sfeerrijk, gepersonaliseerd interieur. Groppi’s design draait rond inventiviteit,
lichtheid, emotie en eenvoud.
Davide Groppi ontwerpt, produceert en verdeelt zijn verrassende lampen sinds
eind jaren ’80. Hij valt op door zijn technologie en innovatie, de zorg voor design, zijn sociale en humanistische aanpak, een internationale attitude,… De rode
draad blijkt zijn visie op licht: “licht moet zinvol bedacht zijn, zowel met voldoende
samenhang als onderscheidingsvermogen”.

To the point:
mysterieuze, theatrale settings
met o.a. Davide Groppi.
Verwacht een mysterieus-theatrale ervaring, dankzij de voelbare materie, het unieke lichtspel en de opvallende inrichting. Logisch ook, aangezien Davide Groppi
bekendstaat als de ‘estheet van het licht’. Eerder ontwierp hij voor namen als
Paola Lenti, Mutina, Boffi en Christofle. Dat resulteerde ook in een volle prijzenkast, met vorig jaar nog twee van de hoogste designonderscheidingen in Italië.
Klaar voor stapels interieurideeën? Contrast Wooninrichters heeft ruim 30 jaar
ervaring in bijzonder meubilair, verlichting en woningtextiel. Een unieke collectie
van topmerken gecombineerd met een eigen ontwerpbureau, dat moet vonken
geven. Het ontwerpbureau staat in voor grondige renovaties in commerciële en
residentiële totaalprojecten, van verbouwing tot inrichting. Werken met uw eigen
architect kan ook! Contrast Wooninrichters zweert bij een detaillistische opvolging en een kwaliteitsvolle plaatsing, want ook dat is service.

setting Davide Groppi © Contrast Wooninrichters

07. Donum
Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen
www.donum.be
Oskar is een toonbeeld in tafeldesign en toont zich straks voor het eerst in België.
De Belg Vincent Van Duysen, ontwierp deze collectie voor B&B Italia. Oskar
grijpt terug naar de meer architecturale traditie van interieurinrichting, wat zich vertaalt in knappe objecten die ‘spreken’ met de ruimte waarin ze vertoeven.
Oskar door Vincent Van Duysen © Donum

Oskar, een toonbeeld van
tafeldesign van Vincent Van Duysen
voor B&B Italia
De mogelijkheden in materialen dwingen respect af. Bovenaan ziet u kathedraalglas
in lichtgroene tint, wit Statuarietto-marmer, zwart Marquinia-marmer, natuurhout etc.
De tafelpoten bestaan dan weer uit natuurhout of houtfineer. Oskar speelt met
proporties en volumes, zodat een complexe interactie ontstaat en een harmonieuze
tafel. Het frame dat de poten lijkt te grijpen, de curves van de tafelhoeken, de afgevlakte poten,… De tafel is verkrijgbaar in 1 vierkante en 2 rechthoekige versies.

Riemstraat 31, 2000 Antwerpen
www.conceptgallery.be

Vincent Van Duysen staat al 25 jaar bekend om zijn tijdloze, heldere en esthetische
aanpak, wars van vluchtige trends. Zijn multidisciplinaire aanpak zet architectuur,
interieurvormgeving en design op dezelfde lijn. Vandaag tellen de Antwerpse kantoren 18 mensen en talloze referenties, met projecten in London, Milaan, New York,
Beirut, Hong Kong, Parijs, Riyadh,.... Van Duysens werk werd bovendien wereldwijd gepubliceerd.

Estrikor, bekend van hoogwaardige spanplafonds en wandafwerking, toont het
Organic 3D Design System. Organisch en uniek, maar toch makkelijk te realiseren. Estrikor rijkt de hand uit naar ontwerpers en biedt hen de IT-knowledge
én productiemogelijkheden aan om unieke, organische 3D-vormen te realiseren. De
Belgische Gerd Couckhuyt hield de tekenpen vast: het resultaat ziet u op [A.track].

Toe aan een grondige facelift van uw interieurdesign? Donum werkt van droom naar
daad, van de eerste schets tot het afgewerkte resultaat. Donum biedt 2000 m² design & lifestyle met verrassende collecties en combinaties. Laat u verdwalen tijdens
een middagje [A.track], het wordt vast een ervaring die blijft nazinderen en een boel
ideeën oplevert voor uw wenslijst.

06. Concept Gallery

Organic 3D
Design Concept by Estrikor,
met Escher door Gerd Couckhuyt.
Vaeder by Modular
Een ander staaltje van Couckhuyts kunnen: Vaeder, een atypische armatuur
voor thuis- en bedrijfskantoren. En dé primeur bij Modular Lighting Instruments.
Energie-efficiënt, ergonomisch en oneindig elegant, met een unieke honingraatstructuur, een flinterdunne diffuser en regelbare leds. De band met de natuur is
nooit veraf, ontspannen werken evenmin.
Concept Gallery brengt topdesign en innovatie samen in een inspirerende omgeving. 6 sterke merken presenteren een allround assortiment: van verlichting
tot elektriciteit, van vloer tot plafond, van interieur tot exterieur. Vernieuwende
vondsten voor professionals en particulieren, steeds vergezeld van vakkundig
advies.

Vaeder by Modular, grensverleggende kantoorverlichting © Concept Gallery

09. espoo.
Vlaamse Kaai 57, 2000 Antwerpen
www.espoo.be
Het Deens design label Muuto viert de Scandinavische traditie vanuit vernieuwende invalshoeken. Volgend jaar viert het trouwens zijn tiende verjaardag. Hoog
tijd voor een exclusieve blik achter de schermen met schetsen, prototypes en
afgewerkte stukken.
Fiber Chair van Iskos Berlin voor Muuto © espoo

Muuto unseen,
Deens design label, een exclusieve blik
achter de schermen.
Speciaal voor [A.track], pakt espoo. uit met de Soft Blocks sofa, een ontwerp
van de Noorse designer Petter Skogstad, die tevens ook deel uitmaakt van het
befaamde designcollectief Anderssen & Voll.
Nog meer fraais bij espoo. is de nieuwe Fiber Chair van Iskos Berlin. Hoe deze
Chair tot stand kwam, ontdekt u tijdens [A.track]. Dankzij een unieke installatie
in de showroom krijgt u inzicht in het innovatieve productieproces, de gebruikte
grondstoffen en nog veel meer.

08. DRT gietvloeren
Koolkaai 2, 2000 Antwerpen
www.drt-gietvloeren.be
Speciaal voor [A.track] showt DRT gietvloeren de grootste innovatie in betonachtige vloeren. De Corestone gietvloer werd op basis van duurzame harsen
ontwikkeld, met de heuse uitstraling van beton. De vloer heeft een mooie robuustheid ondanks de slechts 2 tot 3 mm vloerdikte. Doe gerust de hamertest tijdens
uw bezoek.

Last but not least, verloot espoo. een gesigneerd exemplaar van de Fiber Chair
onder de bezoekers.
espoo. gaf België in 2009 zijn eerste lifestyleshop rond Scandinavisch interieurdesign, maar sindsdien stonden ze niet stil. Andere werelden en merken
vervoegden de collecties en espoo. bütik zag het levenslicht. Waar espoo. focust op meubilair en verlichting kiest espoo. bütik voor designobjecten en accessoires. Design dat uw dag pleziert, design met een verhaal, design dat blijft
meegaan. De Antwerpse shops excelleren in zuiverheid en ongedwongenheid
terwijl ze barsten van het talent, zowel jonge helden als oude meesters.

Corestone,
dé grootste innovatie in betonachtige
gietvloeren.
Corestone: verkrijgbaar in allerlei grijs- of zandtinten en desgewenst verwerkbaar
tot een unieke wandversie. Kom kijken en voelen en laat u verrassen!
Ruim 30 jaar terug veroorzaakte DRT gietvloeren een revolutie in vloerdesign,
want kunststof en cement gietvloeren waren nooit eerder gezien in woonsferen.
DRT gietvloeren heeft vier vloerlijnen van strak tot stoer, waaronder de kleurrijke
Urban Velvet en de ecologische Living Concrete.

Corestone © DRT gietvloeren
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10. Experience Home
Sint-Katelijnevest 53, 2000 Antwerpen
www.antwerpexperiencehome.be
Olijf is een originele pendellamp ontworpen door de West-Vlaamse Karel Festjens.
Hij werkt als industrieel vormgever voor TAL, specialist in binnen- en buitenverlichting.
De lamp doet zijn naam alle eer aan en ziet eruit als een gestileerde, transparante olijf.
Toch is ze vernoemd naar Karels 8-jarige dochtertje, dat Olijf heet. De sfeervolle lamp
valt te bewonderen in drie versies: fumé zwart, ongekleurd en… olijfgroen.
Olijf © Experience Home

Olijf by TAL,
een bijzondere
pendellamp.
Hevige iPad-fan, Air of Mini? Domoticaspeler Basalte heeft met de Eve table
base een prima tafelstatief, naast de bijpassende wandhouder.
Het Antwerp Experience Home is een prachtplatform boordevol beleving en inspiratie. Goed voor 400 m² showroom en het beste in domotica en verlichting,
audio en video, interieur en lifestyle,... Negentien premiummerken presenteren hun
nieuwste creaties over vier verdiepingen. Beneden zitten KNX domoticabouwers
zoals Lithoss, Basalte en Gira, die tientallen toepassingen koppelen aan een
realistische woonervaring. Enkele voorbeelden: gestuurde verlichting van TAL,
verwarming van Viessmann, geïntegreerde audio & video van B&O of Aletech,
verduistering van Silent Gliss,...
Experience Home innoveert uw interieur dankzij KNX domotica en verrassend design, van de composiet keukenbladen van Granigo tot de tools van
KitchenAid. 100% lifestyle, dankzij topmeubilair van Ghyczy en kunstfoto’s
door ChromaLuxe.

11. Giorgetti Atelier
Britselei 16, 2000 Antwerpen
www.giorgettiantwerp.be
De nieuwe collectie 2015 komt recht uit het mooie Milaan, zodat een creatief samenspel ontstaat met veel artistieke vrijheid en evenveel grote namen.
Antonella Mosca, Umberto Asnago, Carlo Colombo, Roberto Lazzeroni,
Rossella Pugliati en m2atelier, een befaamd ontwerpersduo. Dat maakte
knappe architectuur als Aline, een harmonieuze armstoel die uitblinkt in eenvoud, comfort en een vleugje vintage.

Norah, Caddy, Elisa & Lady,
oogstrelende stukken uit de nieuwe
Giorgetti Collectie 2015.
Of neem plaats in de bergère Caddy, een begeerlijke fauteuil die doet genieten van
elk moment. Liever wat opvallender? Elisa en Lady schitteren door elegante lijnen
en hemels zitcomfort, trouw aan de Giorgettistijl. Bij de zitbanken gaat Martini met
de eer lopen, een smaakvolle verschijning die elk feestje opfleurt. Eindigen doen we
met Norah en Swing, twee absolute staaltjes van ontwerptalent en klassiekers in
wording.
Giorgetti Atelier kent u als de Antwerpse thuishaven voor het Italiaanse Giorgetti.
Haute-couturedesign dat buiten de lijntjes kleurt, waar andere spelers de gebaande
paden volgen. Armstoelen, ladenkasten of bureaumeubels, Giorgetti Atelier verenigt vooruitstrevende vormen met tijdloze elegantie. De verleiding is nooit veraf,
ook dankzij het sfeervolle herenhuis vol warmte en boeiende ontmoetingen. Het
merk ontstond in 1898 in Meda, het hart van de Italiaanse meubelmakerij vlakbij
Milaan.
Materiaalkennis, vakmanschap en perfectionisme, gekruid met die unieke Italiaanse flair? Kom langs en geniet van elk detail.

Norah © Giorgetti Atelier

12. HAY Antwerpen
Ijzerenwaag 12a, 2000 Antwerpen
www.hayantwerpen.be
HAY Antwerpen lanceert speciaal voor [A.track] Uchiwa, een Oosters gestylede
loungezetel met zalig zitcomfort. De zachte, open vormtaal refereert naar het genereuze karakter van een Japanse handwaaier, Uchiwa. Het Londense Doshi
Levien stond in voor het tekenwerk. De designstudio lijfde talloze designnamen
en -prijzen in, waaronder Cappellini en Swarovski.
Uchiwa © HAY Antwerpen

Uchiwa,
de Oosters gestylede loungezetel
voor HAY.
Uchiwa komt in twee versies, een met zachte dons voor thuisgebruik en een met
voorgevormd schuim voor kantoorgebruik. Hierdoor is hij zeer sterk en toch vrij licht.
U kiest uit een breed stoffenpalet van Kvadrat tot leder. De bijhorende voetenbank is een andere optie.
Volg alle nieuwigheden op de voet via de nakende webshop, die speciaal voor
[A.track] op 1 oktober gelanceerd wordt. Winkelen wordt nog makkelijker vanuit
de eigen designzetel, via de vertrouwde www.hayantwerpen.be.
Herinnert u zich 3 oktober 2013 nog? HAY opent zijn Belgische flagship store,
een mijlpaal voor iedereen die duurzaam design omarmt. Betaalbaar beeldige
banken, stoelen of andere meubels, maar ook accessoires en objecten. HAY
hanteert een fantastische filosofie met design als democratisch recht, net als in
de hoogdagen van het Deens modernisme. De collecties van HAY en Wrong for
HAY verwennen op die manier de meest fijnzinnige fans.

13. Kaaidesign
Vlaamse Kaai 45, 2000 Antwerpen
www.kaaidesign.be
Het veelbekroonde ontwerpersduo Inoda+Sveje presenteert de IS sofa, een
sculpturale sofa voor het Japanse Miyazaki. Kyoko Inoda werd ook in Japan geboren, compagnon Nils Sveje is dan weer van Deense komaf. Hun partnership draait
rond universele eenvoud, krachtige looks en materialen, hoogstaand comfort,... Om
het in hun woorden te zeggen: “We consider simplicity a very high value, we believe
a design have to make one clear statement (and usually only one).”

IS sofa,
een sculpturale sofa uit Japan voor
het eerst in Europa.
De IS sofa ademt liefde, hij ‘omhelst’ u dankzij bijzonder organische en ontspannen vormen. Ook de fabricage ademt liefde, maar dan voor het vak. Duurzame
houtsoorten, traditioneel handwerk waar het kan en geavanceerde techniek waar
het moet. Toch blijft de menselijke controle aanwezig om een optimaal eindresultaat neer te zetten. Europa is klaar voor de IS sofa, [A.track] evenzeer.
Kaaidesign zit in een voormalig pakhuis, goed voor liefst 600 m² adembenemende showroom. U ontdekt er een uitgekiende visie op leven, werken en wonen, mee vormgegeven door designers met passie en bezieling. Hierdoor heerst
er een zorgvuldig evenwicht tussen verse vondsten en vaste waarden: Minotti,
Flexform, MDF Italie, Porro, Arco, Miyazaki, Arco, Zanotta, Pastoe,… Het eigen
ontwerpbureau werkt unieke concepten uit, terwijl de eigen plaatsingsdienst ze
nauwgezet afwerkt.

IS sofa © Kaaidesign

15. Obumex
Leopold de Waelplaats 20, 2000 Antwerpen
www.obumex.be
Objecten uit het dagelijks leven die toch flirten met het sculpturale? Collection
Particulière. Het productiehuis werd recent opgericht door Jérôme Aumont,
de voormalige hoofdredacteur van Maison Française. En nu al een opmerkelijke speler in designland, met talentvolle ontwerpers zoals o.a Christophe
Delcourt. Dit Frans toptalent huldigt een haarfijne visie: “Als er geen kwaliteit
is, voel je de schoonheid van een object niet.” Delcourts lampcollectie straalt
deze visie letterlijk uit: een libertijnse geest, een dosis humor en een ecologisch
geweten.
unieke objecten ontworpen door de Franse architect Bruno Moinard © Obumex

Sculpturale objecten van
Franse toptalenten Bruno Moinard
en Christophe Delcourt.
Ook de creaties van Bruno Moinard zijn vertegenwoordigd. Zijn scheppingen
refereren aan het historische Franse verleden maar in hun setting en benadering
ogen zijn creaties heel hedendaags. Een benadering die zelfs het meest strakke
interieur een warme touch geeft. Ontdek hun werk op [A.track].

14. Kitchenlove by ivo de groot interiors

50 jaar vakmanschap in unieke woonkeukens en totaalinrichting: Obumex is een
absoluut begrip. Toekomstgericht en traditioneel, duurzaam en verfijnd, praktisch
en esthetisch. Obumex hanteert edele materialen zoals marmer en leder, zelfs
het meubelbeslag komt uit de eigen ateliers. Het creatief kapitaal is immens:
ruim 100 specialisten, aangevuld door internationaal designtalent.

Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen
www.kitchen-love.be
Het topmerk Multiform is voor het eerst buiten Denemarken te zien en dat betekent een hoogst uitzonderlijke primeur. Ivo de Groot: “Het is onwaarschijnlijk
mooi en perfect maatwerk, maar toch zijn de keukens gemaakt uit massief hout.
In België denkt men dan meteen aan rustieke of ouderwetse interieurs. Multiform
bewijst het tegendeel en slaagt erin om die massieve houtsoorten in een strakke
vormgeving te krijgen.”

Launch Multiform,
keukendesign voor het eerst
buiten Denemarken.
Dit Deens design vertrekt vanuit een vooruitstrevende en tegelijk authentieke visie,
waarin menselijke aspecten en wensen van klanten worden belicht en omgezet in een
plan. Hun architecturale smaak en levenswijze komen tot uiting in elke Multiformkeuken: compromisloos, functioneel, vakkundig en kwaliteitsvol. Of zoals Multiform het
zegt: “Your new kitchen will be ahead of its time – even in the years to come. Uncompromising design, forward thinking functionality, fine craftmanship and quality materials
never go out of style!”
Ivo de Groot keert met Kitchenlove terug naar zijn eerste liefde, hoogwaardige
keukens op maat. Die liefde ontluikt in 1993 en kreeg al snel het gezelschap
van even spraakmakende badkamers en leefruimtes. Zo werd Ivo de referentie
in de meest veeleisende interieurs. Enerzijds dankzij zijn doorgedreven perfectionisme, anderzijds door zijn hedendaagse vormtaal. Kitchenlove wijdt nu een
nieuwe thuis in in de Antwerpse Quartier Latin én voegt enkele sterke merken
toe, waaronder het Deense Multiform.
De lijst met grote namen is intussen behoorlijk indrukwekkend. Lema voor de
dressings en andere meubels, Agape bij de badkamers en Acheo en Gaggenau
bij de keukens.

Multiformkeuken © Kitchenlove by ivo de groot interiors

17. Roos Mertens Interieur
Oude Leeuwenrui 22, 2000 Antwerpen
www.roosmertens.be
Speciaal voor [A.track], diverse collecties van Pierre Frey, een Frans familiebedrijf en trots textiellabel.
Frey creëert reeds 80 jaar decoratiestoffen en wandbekleding, zodat het een echt
‘Maison de Luxe’ werd. Refererend naar de rijke Franse traditie, innoverend en met
een dromerige blik op de toekomst. Dat resulteerde in liefst 7.000 items waaronder vier
andere prestigieuze namen: Braquenié, sinds 1824 schitterend in Frans classicisme;
Fadini Borghi, de Italiaanse top in zijden stoffen, damasten en taffetas.
collectie Nuit et Jour van Pierre Frey © Roos Mertens Interieur

Roos Mertens toont u
diverse collecties uit het Maison de
Luxe Pierre Frey.
16. Pierre Withaeckx
Frankrijklei 148, 2000 Antwerpen
www.pierre-withaeckx.be
“From Antwerp to the world”, een absolute must see op [A.track]! Pierre Withaeckx
lichtadvies wordt tijdens [A.track] even ‘Withaeckx Airlines’ en neemt u voor vier dagen
mee op een ‘lighting trip around the world’.
Topdesign is geen monopolie meer van de Italianen. De reismogelijkheden groeiden
explosief, het contact met andere culturen kwam in een stroomversnelling en nieuwe
designs kwamen naar onze markt. Withaeckx trakteert u dan ook op het beste van
wat elk land in huis heeft.

Boussac omvat dan weer veel architectonische inspiratie terwijl Le Manach al
2 eeuwen staat voor ongelimiteerd maatwerk. Dat gaat van tinten tot designs en
van actueel tot klassiek. De prachtwereld van Pierre Frey opent zich, Roos Mertens Interieur zorgt voor het unieke schouwspel.
Interieurtextiel is een absolute kunst en Roos Mertens Interieur verstaat ze.
Exclusieve materialen worden met vakmanschap verwerkt tot raam-, vloer-,
wand- en meubelbekleding. De stijlen variëren van ultramodern tot tijdloos
klassiek, met een wereldse culturele diversiteit.
U ontdekt de mooie showroom in een voormalig pakhuis vlakbij het MAS, met
een veelzijdig aanbod van interieurtextiel. Mede door de opleiding als interieurarchitect en de jarenlange ervaring kan Roos Mertens Interieur zich perfect
inleven in uw wensen.

Verwacht u dus aan een heuse ‘lichthaven’ met de meest uiteenlopende designroutes,
inclusief stewards, karretjes én de mogelijkheid om een VLM vliegticket te winnen.

Pierre Withaeckx vliegt de wereld
rond en toont u het beste van wat elk
land in huis heeft.
Michael Anastassiades, een echte tovenaar in tafellampen, presenteert een bijzonder beeldige tafellamp, tijdloos qua ontwerp en compromisloos in kwaliteit.
Jaime Hayon pakt uit met een tafellamp voor Baccarat, de top in Frans kristal. Ze
bestaat in wit, koper en platina. De rijke materialen en textuur dwingen bewondering
af, terwijl elke omgeving opfleurt.
Ayala Serfati maakt in Tel Aviv naam met Aqua Creations, een licht- en meubelatelier. Op [A.track], de lampen uit de Orchestracollectie, fascinerend zeldzaam.
Onderzeese, sculpturale vormen bieden een stijlvol alternatief voor het minimalisme,
de artistieke kleuren onderlijnen het expressieve karakter.
De koperen PH3-hanglampen van de Deen Louis Poulsen worden nu gelimiteerd
heruitgebracht. Henningsen stierf al in 1967, maar zijn design weerstaat duidelijk
de tand des tijds.
Een letterlijk lichtend voorbeeld in design: Pierre Withaeckx. Verlichting is niet
alleen functioneel, het zorgt ook voor werkingscomfort, welbehagen en architecturale beleving. Maar verlichting gaat veel verder dan een fraaie verpakking. De
juiste lichtbron of reflector, het juiste instrument en de perfecte plek. Withaeckx,
250 mooie merken en 85 jaar wonderschone expertise.
From Antwerp to the world © Pierre Withaeckx

18. Si Accomodi
Frankrijlei 135, 2000 Antwerpen
www.siaccomodi.be
Si Accomodi trekt alle registers open met de PVD kitchen by Arclinea, de ultieme ontmoeting tussen topdesign en technologie. Hij komt rechtstreeks uit Milaan, waar topdesigner Antonio Citterio het lijnenspel vormgaf. PVD staat voor
physical vapor deposition, een proces waarbij via dampafzetting een dunne
beschermlaag ontstaat op een object. Het resultaat ziet er verbluffend uit: een
warme bronzen look, absoluut krasvrij én bestand tegen veelvuldig gebruik. Het
grote kookeiland is zowel multifunctioneel als entertainend en de algemene afwerking is vooral imponerend. Kortom, geknipt voor Bourgondiërs.
PVD Keuken © Si Accomodi

PVD Keuken, de ultieme
ontmoeting tussen topdesign en
technologie voor Arclinea.
Een andere bijzondere primeur bij Si Accomodi is de outdoorcollectie Elisa, ontworpen door topdesigner Enzo Mari. Hij tekende deze collectie voor zichzelf in
de jaren ’70, maar straks wordt ze voor het eerst voorgesteld tijdens [A.track].
De Sof Sof, een fraaie comfortstoel uit 1971. Opnieuw van Enzo Mari en in
primeur op [A.track]. Het donskussen kent een ongeëvenaarde ervaring en het
überslanke frame paart soberheid aan topdesign.
Si Accomodi, vrij vertaald ‘voel u thuis’, huist in een schitterend pand met een
schat aan keuken- en interieurverhalen. Een team van professionele interieurarchitecten zorgt voor een warm welkom, en adviseert in oplossingen en inspiratie. Bijvoorbeeld Arclinea van de Italiaanse architect Antonio Citterio, dat de
keukens van Brad Pitt en Sting creëerde. Of Cassina, een andere trendsetter
in tijdloos topdesign. Want beroemdheden weten waarom: hightech apparatuur,
moderne materialen en toch een warme, mediterrane uitstraling. Si Accomodi
telt, los van een mooie stadstuin, vier verrassende verdiepingen voor leefkeukens en –ruimtes.

19. Varenna Poliform
Jordaenskaai 17, 2000 Antwerpen
www.poliform.it
[A.track] brengt meteen een opvallende primeur met Phoenix, een exclusieve
designkeuken. De geometrische lijnen benadrukken een pure, hedendaagse stijl.
Hij biedt schoonheid in subtiliteit, ook door de slanke modules en greeploze afwerking, een typisch statement bij Varenna. Toch deden de ontwerpers geen
concessies als het over aanpasbaarheid gaat. Phoenix biedt de klant maximale
keuzevrijheid in kleuren, materialen en afwerkingen, van bruine eik tot zwarte olm.

Phoenix, een prestigieuze
Italiaanse designkeuken, flexibel
en strak.
Varenna’s Phoenix is een flexibele keuken en een strak designobject. Hij weerspiegelt de persoonlijkheid van zijn gebruikers, dankzij vernieuwende technieken
en verrassende keuzes.
Varenna Poliform is een prestigieuze nieuwkomer in het [A.track] parcours.
De Italiaanse keukenbouwer zag het levenslicht in 1958, en veroverde met veel
kennis en kunde de interieurwereld. In 1996 kwam een uitzonderlijke deal met
Poliform, een leidend luxelabel in de internationale meubelsector. Varenna
werd ingelijfd en er ontstond een succesvolle tandem, met het unieke erfgoed
van Varenna en de eigentijdse finesse van Poliform.
Varenna telt vandaag ruim 70 flagship stores en 700 dealers. In januari werd er
een geopend in Antwerpen, die natuurlijk niet kon achterblijven als designstad.

Phoenix © Varenna Poliform

20. V Interiors
Jordaenskaai 16, 2000 Antwerpen
www.vinteriors.be
BAS/X
BAS/X, modulair maatwerk met functie en karakter. De handige basiscollectie
weet wat wonen is: eten, werken, bergen, slapen, baden, kleden en… wonen. In
die laatste categorie zitten ook TV-units en bijzettafels. Goed voor ruim 80 modulaire modellen en nog meer combinatiekansen, zodat de prijzen én plannen nooit
ontsporen. Gebruiksgemak staat voorop, met dank aan ladesystemen, draai- en
schuifdeuren, tip-on,… Snel besteld en toch uniek.
module uit de X/TRA collectie © V Interiors

BAS/X en X/TRA,
modulair maatwerk getekend door de
Belgische Valérie Sleurs.
X/TRA
Maatwerk buiten categorie? Valérie Sleurs presenteert een tweede nieuwe collectie: X/TRA. Die geeft een uitgewerkt antwoord op de meest complexe vraagstukken. Denk maar aan nissen met uiteenlopende breedte en diepte of plafonds
met extreme hoek en hoogte. De materiaalcombinaties zijn al even flexibel, zoals
keukenbladen in Corian. V Interiors creëert volgens de regels van de kunst: een
detaillistische opmeting, een piekfijne plaatsing en strakke deadlines.
Mooie meubelmerken en meesterlijk maatwerk, V Interiors verzorgt tijdloze interieurs bij particulieren en professionals. V Interiors is een frisse naam met de
V van Valérie Sleurs, een übercreatieve interieurarchitecte. Zij vormt de ideale
tandem met het familiebedrijf rond V Interiors, dat al 60 jaar kwaliteitsmeubilair
maakt. U kan er ook terecht voor de vertrouwde collecties van Meridiani, Linteloo,
XVL, Casa Milano, Ecri, Van Rossum,...

21. Vitrapoint
Plantinkaai 1, 2000 Antwerpen
www.antwerpen.vitrapoint.be
Vitra lanceert een volledig nieuwe collectie en dat verdient een grote primeur bij
Vitrapoint Antwerpen. Zeker als de ontwerpen van de hand zijn van de Franse
designers Ronan & Erwan Bouroullec. Kenmerkend voor deze opmerkelijke hybridestoel en veelzijdige tafels zijn de uiteenlopende materiaalkeuze en het gedempte kleurenpalet. De vorm en het materiaal smelten samen tot een harmonieus geheel en geven de tafels en stoelen een vertrouwde uitstraling.

Belleville, een gloednieuwe
collectie voor Vitra door Ronan &
Erwan Bouroullec.
Een beetje zoals in ‘Belleville’ zelf, een Parijse wijk die krioelt van de creativiteit,
met veel bars en bistro’s. En de plek die de broers Bouroullec uitkozen voor
hun designstudio. Hun bijzondere samenspel van bogen en lijnen spreekt een
universele taal, zowel passend in klassieke als in moderne settings. Toch is er voldoende prikkeling en mysterie, want de precieze constructie wordt pas zichtbaar
als u er wat aandachtiger naar kijkt. Met andere woorden, dit is een puik staaltje
van technisch vernuft.
Wereldvermaard interieurdesign aan de oevers van de Schelde? Vitrapoint kent
zijn klassiekers en presenteert er nieuwe stoelen, kussens, zetels, lampen en
krukken. Zodat uw woon- of werkomgeving naast leefbaar ook genietbaar wordt
en tonnen karakter krijgt, van zithoek tot wachtkamer. Een professionele inrichting staat bovendien synoniem voor persoonlijke begeleiding, 100% afgestemd
op uw ideeën en ambities.

Belleville by Ronan & Erwan Bouroullec © Vitrapoint
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