Vloeren – parket: Flamingo Parket
Stukadoor: Van Abeelen Stucadoorsbedrijf

Domotica: Domotica Vormgevers
Maatwerk: Antonissen interieurbouw
Elektrische rails voor de gordijnen: Goelst NL

Hal & living | Zwart eiken van Cleaf als verbindende factor

hebben lange tijd vrijstaand gewoond, maar kregen de laatste jaren de behoefte

kern met een groot blok van zwart eiken van Cleaf, waarin

om kleiner en onderhoudsvrijer te gaan wonen”, vertellen de opdrachtgevers

enorm veel kastruimte is gecreëerd. Het blok loopt van de

enthousiast wanneer we hen ontmoeten. “We zijn op zoek gegaan naar een

keuken naar de woonkamer, de hal en door naar de slaapkamer

appartement in de binnenstad, met het idee dat we zo makkelijk de deur achter

en vormt hierdoor als het ware de verbindende factor in het

ons dicht kunnen trekken voor een gezellig avondje uit of een mooie reis. Dit

geheel. Leuk detail is de ingebouwde wijnklimaatkast in de

appartement voldeed aan al deze wensen. Om het volledig aan te laten sluiten bij

gang – een slimme oplossing die tegelijkertijd een mooi decoratief

onze smaak en leefwijze, hebben we Antonissen gevraagd om een nieuwe indeling

element vormt. De warme aanblik dankt het appartement onder

met een passend interieur te te realiseren.” Dit resulteerde in een complete

meer aan de stoere Raftwood eiken parketvloer in visgraat-

verbouwing, waarbij het appartement geheel is gestript en opnieuw is opgebouwd.

motief. Er is gekozen voor een haakse legwijze, waardoor de

“De indeling van het appartement was op zich mooi, maar er ging veel ruimte

vloer een ietwat stoere uitstraling aan de strakke basis toevoegt.

verloren door de grote hal en de verkeersruimte,” vertelt Frank Antonissen,

De smaakvolle living heeft een open uitstraling, maar voelt toch

eigenaar van Antonissen interieurbouw. “Daarom hebben we besloten deze

knus aan. Frank: “De bewoners wensten een modern-industriële

ruimtes bij het leefgedeelte te betrekken. Het geheel heeft zo een meer open

sfeer. Daarom hebben we een wand bekleed met stoere

opzet gekregen met enkel deuren op de plekken waar ze nodig zijn. Hierdoor is

bakstenen en een stalen kastmeubel ontworpen met open

het idee van een sfeervolle loft ontstaan.”

nissen. Door de transparante structuur blijft het zicht behouden,

Het prachtige appartement is gelegen in een riant complex in hartje Breda. “We

Antonissen interieurbouw

het materiaal Cleaf en deels uit Viroc met een afwerking van Skylt. Hierdoor

ontworpen lichtelement in de vaste kastenwand daarachter

heeft de keuken een warme, levendige uitstraling gekregen, die wordt versterkt

voorziet de ruimte van extra licht en sfeer.”

door de mooie kleurnuances. Overigens komen dezelfde materialen terug in
de toiletruimte en de badkamer. Daarnaast hebben we een koffiemeubel gecreëerd
dat doorloopt in een lange eettafel, voorzien van een massief eikenhouten

De living staat in directe verbinding met een leefkeuken. Het

blad en een stoer stalen onderstel. Door de hoogte op barniveau heeft de

keukendesign is – net als alle vaste elementen – op maat

eettafel een heerlijke informele setting gekregen, waardoor het tegelijkertijd

ontworpen en gemaakt door Antonissen. Frank: “We hebben

een heel fijne borrelplek vormt. De beleving in de ruimte is af dankzij de keuze

gekozen voor een vrij klassieke opstelling en daarbij maximale

voor één groot gebaar: een fotoprint van Cobra Art, die vanwege de heldere

bergruimte gecreëerd. De deuren zijn deels vervaardigd uit

kleuren een echte eyecatcher vormt.”

Al ruim 60 jaar is Antonissen interieurbouw een begrip op het gebied van het ontwerpen en realiseren
van maatwerk interieurs met een hoogwaardige uitstraling. Het creatieve familiebedrijf heeft alle
expertise in huis om projecten turn-key op te leveren, waarbij het totale traject door het eigen
enthousiaste team wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat telkens een uniek resultaat dat kwaliteit
ademt tot in de details. In deze editie maken we kennis met één van de bijzondere totaalrealisaties:
de verbouwing van een high-end appartement met modern-industriële sfeer.

Indeling | Sfeervol loftgevoel
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maar is er toch een subtiele afbakening ontstaan. Het zelf

Leefkeuken | Warme, levendige uitstraling

Antonissen interieurbouw | High-end appartement
met modern-industriële sfeer

Frank Antonissen | Interieurbouwer

Maatwerk: Antonissen interieurbouw

Kunst: Cobra Art Company
Maatwerk: Antonissen interieurbouw
Verlichting – binnen: BV Wever & Ducré

Het vernieuwde appartement is opgebouwd uit een centrale

RVS keukenblad: ABK Innovent
Quooker: Quooker Nederland B.V.
Maatwerk: Antonissen interieurbouw

Antonissen interieurbouw
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Antonissen interieurbouw
Sinds 1958 legt Antonissen interieurbouw zich met veel passie toe op de realisatie van interieurs, waarvan er geen twee aan elkaar gelijk
zijn. De opgebouwde kennis en ervaring van het familiebedrijf hebben geleid tot een totaalaanpak, waarbij projecten van ontwerp tot en met
realisatie door het eigen creatieve team uitgevoerd worden. Persoonlijke aandacht en ontzorgen staan hierin centraal. Projecten variëren van
particuliere woningen tot zakelijke omgevingen, en de vervaardiging van één of meerdere unieke elementen tot aan een compleet interieur.
Antonissen interieurbouw is gevestigd in Breda, waar het bedrijf een showroom, kantoor en werkplaats onder één dak heeft. Hier worden
klanten geïnspireerd en geadviseerd over de vele interieurmogelijkheden. De ideeën worden vervolgens vertaald in een ontwerp op maat en
in de eigen werkplaats vervaardigd. Ook de realisatie op locatie wordt met veel aandacht verzorgd. Hierdoor zijn klanten verzekerd van een
hoogwaardig eindresultaat tot in de details.

www.antonissen.nl

Schakelmateriaal: Gira
Domotica: Domotica Vormgevers

Salontafels: Misterdesign
Audio & Video: Harman kardon

W-Installatie: Deso Technisch Service Buro
Badkamerkranen: Hotbath BV
Ligbad: RIHO International

Main suite & sport/logeerkamer | Ruimtelijke beleving

badkamer vinden we een riante whirlpool, inloopdouche en een

In het appartement is tevens een sportruimte gecreëerd, die omgetoverd kan

prachtig wastafelmeubel van Cleaf met Corian blad. Om de

worden tot gastenkamer middels een opklapbed die weggewerkt is in een kasten-

hoogwaardige beleving af te maken is het hele appartement

wand.De ruimte is bereikbaar via een schuifdeur die in de kastenwand wegvalt.

voorzien van vloerverwarming, kamerhoge deuren met Formani

Voor de realisatie van de grote main suite, bereikbaar via een witte taatsdeur,

deurbeslag en mooie decoratie. Ook de strakke afwerking

werden twee bestaande slaapkamers en een deel van de hal samengevoegd. De

draagt bij aan de kwalitatieve uitstraling. “We zijn ontzettend

main suite is aangekleed met een inventief gepositioneerde inloopkast, waardoor

blij met het eindresultaat”, vertellen de opdrachtgevers. “Het

de kamer een heel fijne, ruimtelijke beleving heeft gekregen. Aan de achterzijde

hele traject, van ontwerp tot en met realisatie, is op zeer prettige

fungeert één van de kastenwanden als luxe tv-meubel. Daartegenover is een bed

wijze door Antonissen opgepakt. De nieuwe indeling en het

geplaatst, verrijkt met een schitterend hoofdbord van zwart eiken en leer. In de en suite

interieur sluiten perfect aan bij wat we voor ogen hadden.”

Plaatmateriaal (Cleaf): DecoLegno
Maatwerk: Antonissen interieurbouw

Fitnessapparatuur: Technogym Benelux
Zonwering – buiten: In- ‘N Outdoor van Steenoven

Partners & leveranciers

Maatwerk: Antonissen interieurbouw
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Antonissen interieurbouw

Schakelmateriaal: Gira
Maatwerk: Antonissen interieurbouw

Tekst: Dana Otten | Fotografie: Jaro van Meerten

Ontwerp & projectleiding
Antonissen interieurbouw, Breda
www.antonissen.nl

Elektrische rails voor de gordijnen
Goelst NL, Ede
www.goelst.nl

Fitnessapparatuur
Technogym Benelux, Capelle aan den IJssel
www.technogym.nl

Ligbad
RIHO International, Tilburg
www.riho.com

Audio & Video
Harman kardon
www.harmankardon.nl

Vloeren – parket
Flamingo Parket, Barneveld
www.flamingoparket.nl

Plaatmateriaal (Cleaf)
DecoLegno, Zaandijk
www.decolegno.nl

Kokendwaterkraan
Quooker Nederland, Ridderkerk
www.quooker.nl

W-Installatie
Deso Technisch Service Buro, Breda
www.deso-tsb.nl

Schakelmateriaal
Gira, Veenendaal
www.gira.nl

Badkamerkranen
Hotbath BV, Schiedam
www.hotbath.nl

Stukadoor
Van Abeelen Stucadoorsbedrijf, Dorst

Zonwering – buiten
In- ‘N Outdoor van Steenoven, Dongen
www.sunexpress.nl

Salontafels
Misterdesign, ’s-Hertogenbosch
www.misterdesign.nl

Verlichting – binnen
BV Wever & Ducré, Kortrijk
www.weverducre.com

Domotica
Domotica Vormgevers, Breda
www.domoticavormgevers.nl

RVS keukenblad
ABK InnoVent, Varsseveld
www.abk-innovent.com

Kunst
Cobra Art Company, Veenendaal
www.cobraart.nl

Antonissen interieurbouw
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