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Interieuradviseur

Meubelen

Verlichting

Interieurstoffen

MERKEN: GRANGE, DURESTA, AM CLASSIC, PIERRE FREY, SANDERSON, ZOFFANY, DESSO,
PARADE, SIA, LES COMPTOIRS DU SUD, DE BOURNAIS, CARTE COLORI EN VELE ANDEREN.

Gervenhof  35 - 3882 AR Putten - 0341-35 37 86 - WWW.KOKINTERIEURS.NL

UW VOORDELEN:

Geen uurtarief  voor ons advies, alles onder één dak, vloeren, stoffen, vele meubelstijlen, 
raamdecoratie, zonwering, verf  en behang. Ervaren vakmensen zorgen voor de uitvoering. 

Wij zijn 6 dagen per week geopend en ’s avonds op afspraak.

U zoekt een interieur stylist?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

AP

Revue
Maison 
Ambacht, architectuur en inrichting

3 nieuwe 
rubrieken

46 pagina’s
Haags appartement, 
landhuis op de Veluwe, 
Spaans familiechalet 
en meer     

 

Interviews

CottonCounts 
oprichter Alexandra van den Bos

Tuinontwerper 
Erik van Gelder

Binnenkijk- 
special

Gassfeerhaard              
heeft 
veel voordelen
 

Trend



\\

www.erikvangelder.com

Hij speelt, bijna kunstzinnig, het spel van kaders en verhoudingen. 

Een meester in het doseren: niet te veel en niet te weinig.

Peter Hoogendijk, opdrachtgever 2012

\\

Award winning
In de afgelopen jaren 
heeft Erik van Gelder
diverse prijzen gewonnen
met de Tuin van het Jaar.

Architecten en interieurontwerpers
Door in een vroeg stadium nauw samen te werken met de architect(en) en 
interieurontwerper(s) van uw woning, zijn wij in staat om uw tuin volledig in lijn 
met de woning te ontwerpen. Kortom; goede samenwerking resulteert in een 
verdieping van “het spel van kaders en verhoudingen”.

Devoted to 
Garden Design

\\

Schoterlandseweg 94  |  8413 NE Oudehorne  |  Tel 0513 541430  |  Fax 0513 542545  |  www.interieurbetimmeringen.nl  |  www.rudolfdejong.nl

Rudolf de Jong houdt zich sinds 1985 
bezig met het vormgeven en het reali-
seren van diverse producten zoals: keu-
kens, trappen, kastenwanden, schouwen, 
badkamermeubels etc. Alles wordt op 
ambachtelijke wijze in eigen werkplaats 
gemaakt en daarna bij u thuis geplaatst.

Bezoek onze modelwoning!
Open: za. 13.30 tot 17.00 uur,
ma. t/m vr. op afspraak

Way of 
living
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