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D A U B Y

Hier thuis in Nederland ervaren we de landelijke stijl 2.0 die vertrouwd en tegelijk eigentijds aanvoelt. 

Enige blingbling is dit stemmige totaalproject niet vreemd. En het oogt dan ook énig!

Enige blingbling 
op Nederlandse bodem
GEZELLIG ECLECTISCH

De woning van interieurontwerpster Lotte Vink in het dorp Wateringen laat ons 

het summum van eclectisch wonen met een eigen twist zien. Een exquise mix en 

match onder de noemer van genoeglijke decoratiekunst. En met het sierbeslag van 

Dauby maken de details het verschil. Gezelligheid geherdefinieerd.

Achter de gevel van dit 

peperkoeken huisje ontdekken 

we een boeiend wereld en een 

zee van ruimte.

Dit interieur schotelt 

ons een door Lotte Vink 

bijzonder goed gecureerd 

en gekruid evenwicht 

tussen oud en nieuw voor. 
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Luxe schuilt in de details.

RIJSTTAFELDROOM

Lotte ziet zich nog samen met haar man zitten aan de rijsttafel in een Chinees res-

taurant… Aan de overkant van de straat wenkte een pand dat te koop stond. Een 

grondige renovatie later heeft het gezin zich het huis volledig eigen gemaakt en 

laten verworden tot een multiculturele smeltkroes en een warme hartelijke thuis. KUNST, EEN RIJKDOM IN HUIS 

Hier presenteert Lotte Vink een schilderij 

aan de muur. Kunst verrijkt het interieur. 

Maar kijk eens wat er gebeurt als je dit 

artistieke kiekje zou ophangen… dan 

geef je het geheel echt een andere 

aanblik. De juiste keuze maken is dus 

belangrijk. Inspiratie vind je op de 

Artistreasure-webshop. Waar fotokunst 

uitgroeit tot een interieurkunst!

Lotte Vink, Dauby en Wood Creations bundelden hun krachten om te komen tot dit geslaagde totaalplaatje.

Aan de straatkant heeft het 

salon een erker. ‘Mijn echt-

genoot kocht deze chaise 

longue op een veilingsite’, 

vertelt Lotte. ‘Het rood 

vond ik maar niks en dus 

ging ik voor herstoffering 

in panterprint.’

Tijdens homeparty’s komt 

de afgedankte projector 

wel eens van pas om 

sfeerbeelden op het pla-

fond te toveren.

Alle producten onder de naam Pure® 

zijn verkrijgbaar in ruw brons gepolijst 

(RBG). Het gaat du niet alleen om het 

sierbeslag, maar ook om de collecties 

Pure®Tiles en Pure®Plus, metalen 

wandtegels en accessoires voor 

badkamer en keuken. Zo ook deze 

gordijnwegbinders. Met dit uitgebreide 

assortiment van Dauby lukt het prima 

om harmonie in je interieur te brengen. 

Zo getuigt het geheel van pure klasse.

Om de gordijnen nog rijkelijker te 

draperen is er gewerkt met de embrasse 
van Pure®Curtain in ruw brons gepolijst 

(RBG) van Dauby. 

Curiosa aan de wand in het salon 

roepen herinneringen op. We zien kunst 

van een reis naar Schotland, een portret 

van Rolling Stones-gitarist Keith Richard 

en een platinaplaat van Pink Floyd. De 

vlinderverzameling vond Lotte als een 

schat op zolder bij haar schoonouders.

Het krukje bij de piano komt van Ikea.
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Op smaak gebracht met  
een mespuntje goudbrons.

KROON OP HET WERK

Het gevoel van luxe en verwennerij schuilt hier enorm in de details. Zo is er het 

fraai afgewerkte maatwerk van Wood Creations en heb je de doorleefde finishing 

touch van het handgemaakte Dauby-beslag. Maar de persoonlijke accenten van de 

binnenhuisinrichtster vormen de kroon op het werk. Alles heeft ze met zorg en een 

tikkeltje gedurfd bijeen gepuzzeld.

PUNTJES OP DE I

In dit huis worden de puntjes op de decoratieve i gezet met sierbeslag 

van Pure® in ruw gepolijst brons. Men bewerkt het oppervlak zodat 

men een schitterende glans verkrijgt. De warme tinten van het brons in 

combinatie met die gladheid ogen verrassend. Deze finish past perfect 

bij de puntgave vormgeving van de collectie en zorgt voor een elegante 

toets in je interieur.

De koninklijke kroonluchter had het echtpaar lang voordat er sprake was van hier te komen wonen. ‘We hebben de lichtkoepel in de eetkamer extra laten verstevigen en nu hangt 

het pronkstuk daar ideaal.’

Het transparante bureau van Lotte staat in contact met 

de woonkamer, terwijl ze toch in alle rust kan werken. 

Het glimmende brons van de robuuste grepen zal op 

termijn door oxidatie een mooi mat patina krijgen. Dit 

sierbeslag ‘leeft’ en geeft je interieur extra leven! Tip 

van Dauby: je kunt de producten ook met koperpoets 

behandelen om de oorspronkelijke uitstraling compleet 

te behouden.

Wood Creations tekent 

voor de door Lotte Vink 

uitgetekende keuken in 

tijdloze stijl. De robuuste 

grepen van Dauby hier 

in huis zijn de modellen 

PMQ224 en PMQ 384.

Tijdens een snuffeltocht 

vond Lotte dit schattige 

kastje op de antiekmarkt 

van Baarle-Nassau.

De letterkast in de 

bijkeuken is gevuld 

met parels en ander 

knutselmateriaal. ‘Ik 

heb ooit nog creatieve 

workshops gegeven, 

vandaar!’
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Gezelligheid geherdefinieerd.

RATJETOE

Voor Lotte is het een vanzelfsprekendheid om dingen te combineren. Het geheel 

oogt dan ook bijzonder gevarieerd zonder dat het een ratjetoe wordt. Dat heet 

dan styling. Ook in de kinderkamer blijkt dit: een beer die op een rek rust, pluchen 

knuffels aan de plafondschootjes, toekans die het behang doen leven…

De toiletpapierhouder is het type 

Square, in ruw brons (RB), uit de 

collectie Pure®Plus. Werkelijk een 

heuse eyecatcher en een stijlvol 

detail. Tip van Dauby: breng je 

ruimte helemaal in harmonie en 

kies je accessoires in dezelfde stijl 

en materialen als je meubel-, deur-, 

en raambeslag. De steunen bestaan 

in ronde en vierkante vorm.

Het flesje eau de parfum draagt 

het Pure®Fragrance-label van 

Dauby. Echt chic hoe dit toilet 

stemmig werd gedecoreerd met 

Jugendstil-wandtegels afkomstig 

uit een ziekenhuis. In de nachthal hangt een erfstuk van een schilderij. Door de hoorns 

te tooien met strohoedjes en sieraden integreert de kop mooi in het 

tafereel.

De kast op de kamer van dochterlief heeft al altijd in dit huis gestaan. Laklaag en 

klaar!
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Het summum van  
eclectisch wonen.

Slaapkamer en badkamer lijken één dankzij de wand van glas 

in staal. Het Perzische tapijt is een cadeau van de schoonouders. 

Aan het voeteneind van het bed lift je met de afstandsbediening 

de tv uit de console.

Schuifdeuren geven ons 

een inkijk in de dressing. 

Voor een dergelijk 

ophangrollersysteem op 

maat kun je ook terecht bij 

Dauby. 
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SAMENWERKING WERKT

Aan tafel in de leefkeuken kijken we in de ‘buitenkamer’ die door de ommuring van 

een microklimaat geniet. Lotte Vink besluit dat ze dit gedroomde resultaat heeft 

kunnen neerzetten mede door de samenwerking met deskundige bouwpartners.

info

DAUBY
Uilenbaan 86
B-2160 Wommelgem
tel.: +32(0)3/354.16.86
fax: +32(0)3/354.16.32
e-mail: info@dauby.be
websites: www.dauby.be & 
www.pureinterior.be

Geurdispensers van Dauby: 
www.purefragrance.be

Lotte Vink: www.lottevinkinterieurontwerp.nl
Wood Creations: www.wood-creations.nl
Artistreasure: www.artistreasure.com
Roolf Living: www.roolf-living.com

ULTIEM BUITENGEVOEL 

Met loungemeubels van Roolf Living – comfortabel, duurzaam, onder-

houds vriendelijk en met een exclusieve look – geniet je in de tuin van het 

ultieme buitengevoel. Tip: benut ook enkele poefs in de oranjerie of in 

huis. Zo trek je de stijl door van buiten naar binnen. Echt lichtgewichten 

zijn het, en dus verhuis je ze makkelijk naar het terras, als extra zitjes 

voor de gasten.

AUTHENTIEK IN CONTRAST

Van Dauby zien we hier trekkers, klinken en topjes uit de Pure®-collectie. 

Het brons en metaal wordt op traditionele wijze gegoten in zandmallen 

en handmatig afgewerkt. Elk afgietsel heeft een korrelige structuur en 

vertoont charmebepalende onvolkomenheden. Aldus worden strakke 

Bauhaus-modellen vervaardigd, zuiver en puur van design. Uniek contrast 

met authentieke look. 

‘Mijn vader runt zijn eigen sloopbedrijf “Molenaar Service” en zo zit ik aan de bron. 

Deze prachtige wastafel in granito en retro kraanwerk is recuperatie uit een school in 

Den Haag. De onderkast is nieuw”, aldus Lotte.

Voor deze lijn in sierbeslag wordt 

gewerkt met hoogwaardige 

materialen. Hier bewonder je de 

versie in gepolijst ruw brons. Maar het 

aanbod bij Dauby is legio: wit brons, 

verouderd ijzer, ruw metaal, mat wit 

brons. Een andere uitvoering, een 

andere stijl. De keuze is aan de klant. 

Maar het resultaat is wel altijd dat je 

uitpakt met echt unieke deurklinken en 

meubelbeslag.

Hoe origineel, het draperen van planten in de douche.


