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Chic, luxueus en stoer

DE JONGE

Franca de Jonge: “Mijn klanten helpen om van hun huis een warme, sfeervolle en gezellige plek te maken, is wat
ik het allerliefste doe. Ik doe dat door vooral te durven en dingen te ontwerpen en bedenken waaraan je zelf niet
zou denken. Met mijn ontwerp, advies en tips durf je keuzes te maken die het verschil maken. Ik weet als geen
ander de knelpunten van een ruimte te lezen en van daaruit tot een creatieve oplossing te komen.
Wat maakt een huis tot een thuis? Voor mij zijn dat uitnodigende, warme en comfortabele ruimtes. Ruimtes die
harmonieus in elkaar overvloeien gecombineerd met praktische oplossingen. Deze logische en praktische basis –
het gevolg van doordachte stappen in het ontwerpproces – versterkt de inrichting en de aankleding en zo creëer
je een gevoel van nonchalant comfort. Het hoort zo te zijn. Het gebruik van prettige en natuurlijke materialen
zorgt voor een aangename beleving.
Je huis is dé plek waar je tot jezelf kunt komen en dan is het extra vervelend als je je thuis niet echt kunt
ontspannen. Laat mij je daarbij helpen. Het resultaat is een woning waarbij je achteraf zegt: ‘Dit had ik zelf niet
kunnen bedenken, maar het voelt wel aan als mijn thuis.’”
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De op een prachtige plek gelegen nieuwbouwvilla is door Studio d'Esta voorzien van een chic, luxueus en stoer
droominterieur. De warm ogende, strakke gietvloer vormt op beide verdiepingen de sfeervolle basis van het
heerlijke totaalbeeld. Dankzij de vele raampartijen is de lichtinval in de woning groot en hebben de bewoners
fantastische zichten op de natuurrijke omgeving.
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Het ruimtelijke gevoel dat het interieur kenmerkt, begint al in de entreehal,
waar een vide is gecreëerd en de nok van de woning zichtbaar is. Via de
dubbele glazen deur kijk je uit over de sierlijke living én sta je visueel in
contact met de tuin en de omgeving. Interieurarchitecte Franca de Jonge
paste een royale en comfortabele bank, sierlijke verlichting en elegante
accessoires toe in de woonkamer, waarin ze een indrukwekkende houten
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cinemawand en een sfeerverhogende, met behang beklede haardpartij
ontwierp. De haard zorgt ook op het aangrenzende terras voor warmte
en sfeer. De living staat in open verbinding met de eetkamer, die op zijn
beurt aan de maatwerkkeuken grenst. Het op maat ontworpen lichtplan
zorgt dat elke leefruimte mooi aangelicht en sfeervol is, waardoor de
ruimtes op zichzelf staan.

FRAAIE COMBINATIE VAN MATERIALEN
Het vergrijsde, bruine eiken van de bar en de achterwand, het zwarte
hout van de vakkenkast en de sierlijke barstoelen combineren in de keuken fraai met de strakke gietvloer. De nis in de achterwand vergroot de
functionaliteit en het comfort in de keuken, terwijl de wijnklimaatkast –
verwerkt in het kookeiland – het totaalbeeld een toets van luxe geeft.
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

LUXE PRIVÉDOMEIN
Op de eerste verdieping – te bereiken via de eikenhouten trap – ontwierp
Franca de Jonge onder meer het luxe privédomein van de bewoners. De
eigenaresse van Studio d'Esta voorzag de muur tussen de slaap- en badkamer van een betonafwerking, waardoor eenheid met de vloer ontstaat. De
leren wand achter het bed – Franca paste het behang ook toe achter de
maatwerkvakkenkast in de keuken – en de donkere televisiewand geven
het slaapvertrek een intiem karakter en de zonnestralen die het privédomein via de dakramen bereiken, maken het bijzondere plaatje compleet.
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Studio d'Esta
Nepveulaan 15
3705 LA Zeist
Tel: 06-48118893
info@studiodesta.nl
www.studiodesta.nl

Solo Gietvloeren
De Hofstede 59
4033 BV Lienden
Tel: 0344-602876
info@sologietvloeren.nl
www.sologietvloeren.nl

Dutch Walltextile
Company
Jarmuiden 7
1046 AC Amsterdam
Tel: 020-4471550
info@dwc-amsterdam.com
www.dwc-amsterdam.com

Keukendesign Manja
Jan Weitkamplaan 5
7772 SC Hardenberg
Tel: 06-53913789
info@keukendesignmanja.nl
www.keukendesignmanja.nl

Quooker
www.quooker.nl
Relaxury Custom
Living
Kerkewijk 27-B
3902 EB Veenendaal
Tel: 0318-250707
info@relaxury.nl
www.relaxury.nl

Skygate B.V.
Energiestraat 7
1411 AN Naarden
Tel: 085-0270064
info@skygate.nl
www.skygate.nll
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