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THOMASD E GI E R i nte r i o r d e s i gn

Unieke high-end interieurs
vol spannende contrasten

Thomas
DE GIER

DE OOGSTRELENDE INTERIEURS VAN TOPONTWERPER THOMAS DE GIER HEBBEN
EEN INTERNATIONALE ALLURE EN VERBLUFFEN, VERWONDEREN EN VERWARMEN.
IN ZIJN VEELGEPREZEN WERK SPELEN CONTRASTEN EEN BELANGRIJKE ROL. “ZE
CREËREN EEN SPANNEND GEHEEL. CONTRASTEN ZORGEN VOOR DYNAMIEK EN
VOOR EEN MOOIE BALANS IN STIJLEN, VORMEN EN MATERIALEN”, ALDUS THOMAS
ZELF, DIE DAGELIJKS MET LIEFDE, PASSIE EN CREATIVITEIT ZIJN OPDRACHTGEVERS
VERBLIJDT MET UNIEKE HIGH-END ONTWERPEN. “IN IEDERE VEZEL VAN MIJN
LICHAAM VOEL IK DAT DIT PERFECT BIJ MIJ PAST. DIT IS WIE IK BEN. HIER HEB IK
ALTIJD AL VAN GEDROOMD.”

Zijn ouders keken er niet eens meer vreemd van op als ze de jonge
Thomas voor de zoveelste keer zijn slaapkamer zagen restylen. “Daar kon ik me
al op jonge leeftijd heerlijk in verliezen”, lacht de aimabele en gedreven createur.
Ook op latere leeftijd blijft zijn creativiteit hem drijven en werkt hij uiteindelijk bij
een wereldwijd geprezen designbureau, waardoor hij kennismaakt met de wereld
van high-end interieurdesign. In 2009 begint hij vol overgave zijn eigen studio in
’s-Hertogenbosch en groeit hij stap voor stap. Twaalf jaar na de start van zijn eigen
studio – Thomas is nog steeds pas 33 jaar – beschikt hij over een indrukwekkend
portfolio, waarin (inter)nationale en prestigieuze topprojecten zijn opgenomen.
Inmiddels heeft Thomas een professioneel team om zich heen verzameld, dat
hem ondersteunt in zijn ambitie om iedere uitdaging om te zetten in een uniek
eindresultaat.
INTERNATIONAAL ONDERSCHEIDEN
Thomas staat bekend om zijn sterke ontwerpstijl, positieve instelling
en geheel eigen kijk op in- en exterieurs. Hij heeft de gave om zijn opdrachtgevers feilloos aan te voelen en wensen te vertalen in next-levelruimtes met een wereldse uitstraling. De interieurs verbindt hij door een
duidelijke signatuur, waarin het creëren van bijzondere contrasten centraal
staat. Deze contrasten zoekt Thomas op drie niveaus: stijl, tint en materiaal.
Thomas: “De uitwerking kan de ene keer strak en minimalistisch zijn en de andere
keer juist luxueus en rijk. Die diversiteit maakt dat elk interieur uniek is en naadloos
aansluit bij wat de opdrachtgevers voor ogen hebben.” Zijn werk wordt niet alleen op waarde geschat door zijn vele opdrachtgevers en volgers op Instagram,
maar ook de jury van de prestigieuze internationale designwedstrijd International
Property Awards is onder de indruk en riep hem in 2021 tot winnaar uit in de categorie Best Architectural CGI Company.
Speciaal voor EXCELLENT magazine selecteerde Thomas drie contrastrijke interieurs, die tot in het kleinste detail perfectie uitstralen en tonen waartoe de gepassioneerde vakman in staat is. Unieke sexy woningen met internationale allure.
Ongekende luxe, zonder te schreeuwen.
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Rijke materialen
en ongekende
schoonheid
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In deze luxe en warm ingerichte villa vormt de
door Thomas ontworpen maatwerktrap een
adembenemend hoogtepunt. De creatieve
ontwerper paste messing ringen toe die het
designobject extra allure geven én fraai contrasteren met de rechte lijnen van de traptreden. De verschillende vloerafwerkingen sluiten
perfect op elkaar aan en zorgen samen voor
een oogstrelende en rijke touch. Het staal in de
deurpartij is met messing afgewerkt en ook in
de maatwerkwand in de living – voorzien van
een fraaie haardpartij en krokodillenleer – zien
we het rijke materiaal terug. Ook de exclusieve
dressing is van ongekende schoonheid.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Boom Exhibits &
Interiors
Sprendlingenstraat 37
5061 KM Oisterwijk
Tel: 013-5231040
info@boombv.com
www.boombv.com
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Hoogheide
Hambakenwetering 8B – I
5231 DC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-7600204
info@hoogheide.nl
www.hoogheide.nl

GP Decor b.v.
Voer- trap en
wandbekleding
Sluisweg 1
5145 PE Waalwijk
Tel: 0416-300966
mail@gpdecor.nl
www.GPdecor.nl

n THOMAS DE GIER

Ingetogen luxe en aardse tinten
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Thomas onderwierp de bestaande villa aan een grondige metamorfose, zowel qua look-and-feel als qua
indeling. “De bewoners hebben echt het gevoel dat ze zijn verhuisd in hun eigen woning”, lacht de topontwerper. “In deze woning hebben we moeder natuur naar binnen gehaald. Aardse tinten en natuurlijke
materialen smelten op een prachtige manier samen tot een comfortabel en ingetogen totaalbeeld.” Eyecatchers in dit imposante interieur zijn de verschillende marmersoorten, het versteende hout, de lichtsculptuur die de vide nog meer laat spreken en de uitnodigende wellnessruimte, waarin het prachtige
mozaïek voor een schitterend beeld zorgt.”
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Custom Parts Meedendorp
Magnesiumstraat 21-a1
6031 RV Nederweert
Tel: 0495-552000
info@customparts-meedendorp.nl
www.custompartsmeedendorp.nl
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Van de Meeberg Interieurbouw
Spoorstraat 17a
5165 AA Waspik
Tel: 06-55340197
info@vandemeeberg-interieurbouw.nl
www.vandemeeberg-interieurbouw.nl

Custom Parts Meedendorp
Magnesiumstraat 21-A1
6031RV Nederweert
www.custompartsmeedendorp.nl

Maatwerk is onze standaard
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Sexy vibes in luxe villa

Industrieweg 2C
1566 JP Assendelft
Tel: 075-6213306
info@marfredmoes.nl

WWW.MARFREDMOES.NL
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Voor een jonge, succesvolle en bereisde jongeman ontwierp Thomas een luxe,
sexy en spannend droominterieur, waarin de marmersoorten Emperador – verwerkt in de salontafels – en Portoro – in een prachtig zwart-gouden variant verwerkt in het kookeiland – voor een ongekend luxe uitstraling zorgen. Het donkere
en sprekende marmer contrasteert op stijlvolle wijze met de zachte tinten die
Thomas gebruikte. De overige blikvangers in de exclusieve woning met internationale uitstraling zijn de op maat ontworpen en symmetrische roomdivider in
de living – voorzien van twee doorkijkhaarden – en natuurlijk de op bijzondere
wijze verlichte kast in de loungeruimte, die je je in een sexy nachtclub in Miami laat
wanen.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
THOMASDEGIER
interior design B.V.
Pettelaarpark 84
5216 PP ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 704 1666
info@thomasdegier.com
www.thomasdegier.com
www.instagram.com/thomasdegier

AMC Natural Stones
Einsteinweg 9
3225 LT Hellevoetsluis
Tel: 085-8781272
info@aphroditemarble.nl
www.amc-naturalstones.nl

Marfred Moes Interieurbouw
Industrieweg 2C
1566 JP Assendelft
Mooi & Puur
Exclusieve wandafwerking en interieurs Tel: 075-6213306
Vlasmeersestraat 86
info@marfredmoes.nl
5261 TC Vught
www.marfredmoes.nl
Tel: 073-7630841
mooienpuurwonen@gmail.com
www.mooienpuur.com

Pot & Vaas
Bedrijfsweg 21
5061 JX Oisterwijk
Tel: 013-5213002
info@potenvaas.nl
www.potenvaas.nl
Alphenberg Leather
Flagship Store
Grotestraat 180
5141 HD Waalwijk
Tel: 073-7470085
office@alphenberg.com
www.alphenberg.com

The Natural Stones Specialists in Netherlands - Working Worldwide
De grootste “inhouse” kennis van Internationale Marmer , Onyx en Edelsteen
soorten en de toepasbaarheid voor Luxe Interieur werken.

Showroom | Einsteinweg 9 | 3225LT Hellevoetsluis | Tel: 085-8781272 | leads@aphroditemarble.nl
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