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Geweldige adressen, opvallende merken, verfrissende
collecties, oude bekenden en nieuwe gezichten.
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Na de fusionkeuken is er nu ook het
fusiondesign. Dat van Cheb Fusion,
bĳvoorbeeld, waarin Gilles Wynant en zĳn
echtgenote Mina Chhaib hun roots
combineren: hedendaags Westers met
sprookjesachtig Arabisch. Als je verschillende
culturen, ambachten en materialen
samenbrengt, krĳg je pareltjes zoals deze
krukjes: Gilles en Mina brachten er de strakke
lĳngeving van het Westen en architecturale
accenten van het Oosten in samen. Een
geslaagd huwelĳk! Oer-Europees design met
een vleugje Duizend-en-een-nacht.
www.chebfusion.com

Molenbeek werd te klein voor het Belgische
designmerk Jo-a. De showroom met zĳn
unieke meubel- en trapcreaties barstte bĳna
uit zĳn voegen. Tĳd om te verhuizen, dus. Het
merk vond in Ukkel de ideale plek: in het
eerste deel van de grote ruimte plaatsten ze
vier grote, op maat gemaakte meubelen en
kregen ook de trappen ‘Up’ en ‘Olmo’ een
plaats. In het opvallende tweede deel, een
ruimte die rechtstreeks in contact staat met
de eerste, bevindt zich de werkruimte van de
Jo-a-designers. Wie vragen heeft of advies wil,
kan gewoon bĳ hen binnenstappen.
www.jo-a.eu

De Antwerpse Solange Cools is verslaafd aan
breien, zo vertelt ze op haar website. Met haar
originele eenmansbedrĳfje ‘Scarves and Stuff’
biedt ze een alternatief voor de
alomtegenwoordige massaproductie. Solange
maakt elk stuk uit haar collectie immers zelf en
breit nooit twee keer dezelfde trui, sjaal of plaid.
Zelfs deze trendy zitzakken zĳn handgemaakt.
Of je nu kiest voor één kleur of een ombre-effect,
voor felle of natuurlĳke tinten, de zitzakken van
Scarves and Stuff zĳn stuk voor stuk uniek. Ze
trekken meteen de aandacht en scheppen een
warme en gezellige sfeer in huis.
www.scarvesandstuff.be

Een familie met talent, dat is het geheim achter
BULTIN., een piepjong Belgisch label, opgericht door
een broer en zus. Een jaar nadat ze aan dit avontuur
begonnen, stellen Glenn en Sylvie Buydaert hun
allereerste ontwerp voor: een stalen, gebogen lamp op
een voet van beton. De lamp is verkrĳgbaar in drie
verschillende hoogtes en negen verschillende kleuren,
die de strakke eenvoud van het minimalistische
ontwerp verzachten: van koel zwart over grasgroen
tot zacht geel. En deze lamp is nog maar het begin,
want deze materialen, kleuren en minimalistische
stĳl zullen ook de rode draad vormen in alle volgende
ontwerpen van het Belgische duo.
www.bultin.be
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