Ontwerpstudio Piastrelle en Marfred Moes Interieurbouw

Als creativiteit, vakmanschap
en liefde voor het vak
samensmelten

Het aanrecht is van de granietsoort toermalijn. Het parket van de marmersoort Zebrino en van tropisch hout.

WE SCHRIJVEN HET JAAR 2000 ALS ONTWERPSTUDIO PIASTRELLE EN
MARFRED MOES INTERIEURBOUW VOOR DE EERSTE KEER SAMENWERKEN
AAN EEN INTERIEURPROJECT. “DE MOEILIJKHEIDSGRAAD LAG BIJZONDER
HOOG. TIJDENS DE BOUW KEEK IK MIJN OGEN UIT. MARFRED EN ZIJN
TEAM WERKTEN DAAR MET ZOVEEL VAKMANSCHAP, PRECISIE EN LIEFDE.
PRACHTIG GEWOON. IK WIST DIRECT DAT IK VAKER MET ZIJN BEDRIJF WILDE
SAMENWERKEN”, KIJKT ALEXANDER NICKEL, EIGENAAR EN OPRICHTER
VAN ONTWERPSTUDIO PIASTRELLE, TERUG. EN ZO GESCHIEDDE, WANT DE
BEDRIJVEN REALISEERDEN SAMEN IN DE AFGELOPEN TWINTIG JAAR TAL
VAN BIJZONDERE EN OOGSTRELENDE MAATWERKINTERIEURS.

In de douche zijn de marmersoort Stonethica en kranen van het luxemerk Vola toegepast. Ook is gebruikgemaakt van kersenhout. De vloer is van de kwartsietsoort Belvedere.

“Het bedrijf is een meester in het perfect vertalen van onze ontwerpen. Tot in het kleinste detail klopt het. Zelfs
het laatste schroefje werken ze perfect af. Ze werken met zoveel verfijning en liefde. Dat is voor ons en onze
opdrachtgevers prachtig om te zien”, looft Alexander Marfred en zijn team. De specialist in het ontwerpen van
adembenemende interieurs vervolgt: “Ze hebben jarenlange ervaring en weten wat wel en niet kan.
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Daardoor gelden ze voor ons ook als een prettige
sparringpartner. Als Marfred zegt dat het onmogelijk is om een bepaald ontwerp te realiseren,
begint hij er niet aan. Samen zoeken we dan
naar een even mooi alternatief. Ook blinkt het
bedrijf uit in een goede nazorg, is zijn team
uiterst betrouwbaar en werken ze niet alleen
als hoogwaardige interieurbouwer, maar indien
gewenst ook als uitvoerende aannemer.”
“De hoge mate van exclusiviteit, creativiteit en
diversiteit in hun ontwerpen”, geeft Marfred
Moes als antwoord op de vraag wat hem zo aanspreekt in het werk van Ontwerpstudio Piastrelle.
De eigenaar van het kwaliteitsbedrijf vervolgt:
“Ze werken graag met bijzondere en uitzonderlijke materialen en bedienen een klantenkring
in het hoge(re) segment. Dat maakt het produceren van de maatwerkmeubels uitdagend en
afwisselend. De creativiteit van Piastrelle brengt
vaak ontzettend mooie ontwerpen naar voren die
wellicht lastig uit te voeren zijn, maar wij denken
als bedrijf altijd mee. Mocht het praktisch
niet uitvoerbaar of lastig uitvoerbaar zijn dan
komen wij, zoals Alexander al aangeeft, met een
goed en mooi alternatief. We voelen en vullen
elkaar telkens weer goed aan, zowel tijdens het
ontwerpproces als tijdens de uitvoering. Wij hebben allebei oog voor detail, streven beiden het
allerhoogste kwaliteitsniveau na en gaan verder
waar anderen stoppen.”

Op de vloer zien we de prachtige kwartsietsoort Belvedere. In de walk-through closet is kersenhout toegepast.
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De douchewanden zijn gemaakt van verlicht onyx. De vloer is vervaardigd van Duits limestone.

Speciaal voor EXCELLENT Magazine selecteerden Ontwerpstudio Piastrelle en Marfred Moes Interieur bouw enkele prachtige foto’s van projecten die ze samen realiseerden. “En in de toekomst zullen nog heel wat spraakmakende interieurs
volgen”, lacht Alexander Nickel.
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AL 65 JAAR
EXPERT IN DE
WERELD VAN
WONEN

Stap in de
wereld van
Paauwe

PAAUWE BESTAAT
65 JAAR!
En dat vieren we. Een jaar lang
nemen we u mee terug in de tijd,
reizen we naar de kennis van
nu en werpen we een blik op de
trends van de toekomst. Dit doen
we middels leuke acties in en
om de showroom en met mooie
activiteiten tijdens onze speciale
jubileum koopzondagen.

BEZOEK ONZE TIENTALLEN

VERNIEUWDE STIJLKAMERS

Onze wereld is een showroom van 10.000 m2
met een uitgebreide en unieke collectie.
Een wereld met bekende gezichten die samen
met u niet uw huis, maar uw thuis inrichten.

In deze stijlvolle ruimte zien we iced barnwood en de marmersoort Lhasa.

Ontwerpstudio Piastrelle Van Baerlestraat 14,1071 AW Amsterdam, Tel: 020-6716475, info@piastrelle.nl, www.piastrelle.nl
Marfred Moes Interieurbouw Industrieweg 2C, 1566 JP Assendelft, 075 621 3306, info@marfredmoes.nl, www.marfredmoes.nl
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