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kleurrijke en warme omarming
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Roelfien Vos is een bekroonde interieurarchitecte die naam maakte in de nationale
en internationale wereld van high-end interieurarchitectuur. Samen met een team
van interieur- en architectuurspecialisten bouwt Roelfien al meer dan tien jaar aan
een veelzijdig portfolio met projecten in zowel de residentiële en commerciële markt
alsook in de hospitalitybranche.
Ieder ontwerp van de hand van Roelfien Vos Interior Design & Architecture bezit
een duidelijke eigen identiteit, die gevormd wordt door een mix van vorm, kleur,
materiaal, textuur en patroon. Dit resulteert elke keer in verrassende combinaties die
samenkomen in stijlvolle interieurs met een moderne inslag en elegante uitstraling.
Leidend in het werk van het bureau is de bijzondere aandacht voor detaillering en
afwerking, waardoor elk project van een enorm hoogwaardige kwaliteit is.
Anno 2022 is Roelfien Vos uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde
ontwerpers in Europa en heeft ze meerdere internationale awards op haar naam
staan. Ze wordt onder andere bewonderd om haar natuurlijke vermogen de identiteit
van opdrachtgevers te vertalen naar uitzonderlijke en persoonlijke interieurs.
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De hoofdstedelijke nieuwbouwwoning vormt voor
de opdrachtgevers – meerdere maanden per jaar
woonachtig in het buitenland – het sfeervolle rustpunt
als ze in Nederland verblijven. Een door Roelfien
Vos Interior Design & Architecture ontworpen en
ingericht interieur dat verrast, verwarmt, verwondert
en verblijdt. Een kunstzinnige vertaling van het door
de opdrachtgever – een geboren Amsterdammer –
gewenste Jordaangevoel, waarin comfort, luxe en
kleurrijke schoonheid samensmelten.

Al direct bij binnenkomst ontwaren we de eerste eyecatcher van het indrukwekkende interieur. Tussen de trap en de leefkeuken aan de voorzijde
van het pand ontwierpen Roelfien en haar creatieve team een deur en
wand van glas met zichtbare messingprofielen, waardoor een ruimtelijk
effect ontstaat. De stijlvolle keuken is van alle gemakken voorzien en is
ruim opgezet. Aan de raampartij bij de straat creëerde het internationaal
geprezen designbureau meerdere comfortabele zitplekken op de vensterbank en biedt de royale eettafel plek aan een groot gezelschap. Fraaie
verlichting, warme en natuurlijke materialen en verrassende wandbekledingen – bij de zithoek zien we een mozaïek van stukjes kokosbast – maken van de leefkeuken een meer dan bijzondere ruimte.
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KUNSTSTUK OP MAAT
In het verlengde van de keuken ontwierp Roelfien een eclectische living
met een knipoog naar de Jordaan uit de jaren ’70. De toegepaste kleuren
zijn gewaagd, maar omarmen en versterken elkaar, waardoor een oogstrelend en warm totaalbeeld ontstaat. Het haardmeubel – evenals het
kleurrijke tapijt exclusief voor de opdrachtgever ontworpen – is een waar
kunststuk en voegt extra beleving toe aan de living. De rode wand is voorzien van een wandbekleding van bananenblad. Via de living bereiken de
bewoners het aangrenzende dakterras.

52

53

LUXE HOTELSUITE
Geheel naar wens van de opdrachtgevers zijn de privéruimtes vormgegeven als een luxe hotelsuite, waarbij de slaapkamer in verbinding staat
met de badruimte en de dressing. Ook hier gaan een smaakvol kleurenpalet, hoogwaardig maatwerk, natuurlijke materialen en subtiele verlichting
een perfect huwelijk aan. Net als op de leefverdieping voegden Roelfien
en haar team sfeerverhogend sierlijstwerk toe, waardoor een klassieke
toets in het totaalbeeld ontstaat.
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WARME COMPLIMENTEN
In het souterrain zijn onder meer twee gastenkamers inclusief badkamer én een
door de opdrachtgevers tot pyjamalounge omgedoopte ruimte ontworpen. Dit
zeer comfortabele vertrek vormt de ideale plek om in alle rust te chillen en televisie te kijken. Ook hier zorgen maatwerk en bijzondere wandbekleding voor een
heerlijke sfeer, die wordt versterkt door de patio. “Vlak voor Kerst ontving ieder
teamlid een grote doos met lekkernijen en een gepersonaliseerde kaart, waarop
de opdrachtgevers hun dank uitspraken”, aldus Roelfien, die met de studio de vrije
hand kreeg in het interieurontwerp. “Ze zijn enorm blij met het eindresultaat en
de woning voelt echt als hun thuis. Dat is en blijft het mooiste compliment dat
wij kunnen krijgen.”

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
Roelfien Vos Interior Design & Architecture
Blankenstraat 410
1018 SK Amsterdam
Tel: 020-3639783
info@roelfienvos.com
www.roelfienvos.com
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Van Boven
Zandstraat 31A
5271 TH Den Dungen
Tel: 073-5941427
info@vanboven.nl
www.vanboven.nl

