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Elke ruimte
een kunstwerk
Ontwerpstudio Piastrelle

NAAR INTERIEURS VAN ONTWERPSTUDIO PIASTRELLE BLIJF
JE KIJKEN. ZE VERTELLEN HET VERHAAL VAN DE HISTORIE
VAN HET PAND EN ZIJN VERTALINGEN VAN DE WOONDROMEN
VAN DE OPDRACHTGEVERS. OVER ELK DETAIL IS NAGEDACHT.
ALLES KLOPT. HET ZIJN KUNSTWERKEN, WAARIN GELEEFD MAG
WORDEN. MEDDIA MOHAMMADI, (INTERIEUR)ARCHITECT EN
PRODUCTDESIGNER BIJ PIASTRELLE, GEEFT INZICHT IN HET
CREATIEVE PROCES DAT LEIDDE TOT DE TOTSTANDKOMING
VAN HET OOGSTRELENDE INTERIEUR VAN HET VOLLEDIG
GERENOVEERDE AMSTERDAMSE HERENHUIS.

Meddia Mohammadi: “In het souterrain creëerden we een lange gang die van de slaapkamer aan de achterzijde loopt tot aan badkamer aan de
voorzijde van het pand. Aan weerszijden van de gang pasten we kastruimte toe. Het notenhout legt een link met de natuur uit de tuin en vormt als
het ware een donkere tunnel in een bos. De wastafel die je ziet, is het lichtpuntje aan het einde van deze tunnel. Via de spiegel boven de uit Perzische
onyx bestaande wastafel hebben de bewoners zicht op de achtergelegen tuin en op hun slaapvertrek. Het notenhout loopt door tot in de badkamer.
Tijdens de grondige renovatie besloten we de vloer in het souterrain te slopen. Het beeld dat we toen zagen, was dat zwarte aarde en schimmel zich
in een soort takvorm rondom de oude vloer hadden genesteld. De nieuwe vloer van de natuursteen Belvedere is een knipoog naar die situatie.”
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"De stijlvolle trap vormt de verbinding tussen het privédomein van de bewoners
en in de woning gelegen kantoorruimte. Het hout dat we gebruikten voor de
traptreden pasten we in een visgraatmotief toe op de vloer in het boven het
souterrain gelegen woon- en leefvertrek van de bewoners, alwaar ook de keuken is gelegen. De keuken is voorzien van een natuurstenen werkblad. Deze
steensoort herken je ook in de afwerking van de gashaard. De stoffering van
de bank aan het raam en de gordijnen sluiten qua kleur en sfeer perfect aan
bij de steen.
Rondom de maatwerkkeuken vervlochten we de houten vloer met de in een
visgraat gezaagde natuursteen. Deze lichte steen vind je terug in de ombouw
van de radiator aan de straatzijde. Een creatie die niet alleen fraai oogt, maar
ook functioneel is. Het dient immers ook als zitplek met uitzicht over de levendige straat. De vloer van de gang bij de entree van de woning is eveneens
voorzien van dezelfde natuursteen."
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"De prachtige wellnessruimte situeerden we in het gastenverblijf van de woning. De gedachtegang hierachter is dat iedere keer als de bewoners behoefte hebben
aan rust en ontspanning ze voor hun gevoel naar een ruimte gaan, die niet van hen is. Dat maakt een verblijf in het fraaie badmeubel – dat onder meer dienstdoet
als sauna of stoomcabine – net wat specialer dan wanneer het hun eigen badkamer zou betreffen. Qua materiaal maakten we gebruik van Perzische witte onyx,
de natuursteen Crema en een mozaïek van schelpen uit de Indische Oceaan. Omdat de bewoners graag vrienden en familie ontvangen, is het luxe wellnessvertrek ruim qua opzet”, aldus Meddia, die aanstipt dat Ontwerpstudio Piastrelle het prachtige resultaat bereikte in samenwerking met enkele vaste partners,
waarmee het bedrijf veelvuldig hoogwaardige totaalprojecten realiseert."
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Ontwerpstudio Piastrelle
Van Baerlestraat 14
1071 AW Amsterdam
Tel: 020-6716475
info@piastrelle.nl
www.piastrelle.nl
Woertman Natuursteen
Nobelstraat 3
7651 DD Tubbergen
Tel: 0546-621839
info@woertman.net
www.woertman.net
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De Monumentencentrale
Bouwmanagement BV
Lijnbaansgracht 119H
1016 VV Amsterdam
Tel: 06-30310061
Tel: 06-13222160
niels@monumentencentrale.nl
www.monumentencentrale.nl

Marfred Moes Interieur & Bouw
Industrieweg 2C
1566 JP Assendelft
Tel: 075-6213306
info@marfredmoes.nl
www.marfredmoes.nl

Sight and Sound
Jan van Galenstraat 137HS
1056 BM Amsterdam
Tel: 020-8452516
info@sightandsound.nl
www.sightsound.nl

Mooi Wonen Mooi Werken
Asserstraat 56
2221 LH Katwijk
Tel: 06-22563897
angelique@mwmw.nl
www.mwmw.nl

MO Products & Architecture
Nieuwe Uilenburgerstraat 15M
1011 LM Amsterdam
Tel: 06-42239403
info@moarchitecture.com
www.moarchitecture.com
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