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Roelfien Vos Interior Design & Architecture

De kracht van maatwerk

Een van de eyecatchers van het door Roelfien Vos Interior Design & Architecture ontworpen en ingerichte interieur 
van de hoofdstedelijke nieuwbouwwoning is de op maat ontworpen leefkeuken. 
Tussen de trap en de luxe ruimte ontwierpen Roelfien en haar creatieve team een deur en wand van glas met 
zichtbare messingprofielen, waardoor een ruimtelijk effect ontstaat. 
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KEUKENSPECIAL
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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 plaats 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. 

“Omdat ik niet gebonden wil zijn aan vaste afmetingen van bijvoorbeeld werkbladen en 
kastjes, pas ik in mijn ontwerpen graag maatwerkkeukens toe. Keukens die volledig zijn af-
gestemd op de wensen van de opdrachtgevers, comfort bieden en niet verstopt zijn achter 
een muur, maar echt gezien mogen worden. Waardoor degene die kookt in contact staat 
met de overige gezinsleden of de gasten. Koken is immers een gezellige aangelegenheid, 
toch? Daarom pas ik ook graag barkrukken aan het eiland en/of gezellige zitplekken toe in 
mijn keukenontwerpen. 

Ga je zelf met een keukenontwerp aan de slag, speel dan met materialen en kleuren en 
besteed aandacht aan de verlichting in de keuken. Bedenk goed hoe je de keuken gebruikt. 
Denk hierbij ook aan de te kopen apparatuur. Koop geen producten die je toch niet gaat 
gebruiken. Is je budget niet oneindig, investeer dan in één exclusief materiaal, zoals bijvoor-
beeld een werkblad van natuursteen, en pas verder prijsvriendelijke materialen toe. Het ex-
clusieve materiaal wordt dan de echte eyecatcher.”

www.roelfienvos.com

ROELFIEN VOS 
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 wordt gevormd 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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