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DOSSIER BOMEN

Minibos
in huis

7

Gloednieuwe meubelen, decoratie, lampen en zelfs
sanitair zijn letterlijk geïnspireerd op bomen en takken.

SAMENSTELLING LEEN CREVE

Starck in de badkamer
Maar liefst drie jaar werd er nagedacht over
de vorm van de kranen die Philippe Starck
tekende voor Axor, het designerlabel van
badkamerproducent Hansgrohe. Het resultaat is Starck Organic, een collectie met duidelijke verwijzingen naar de natuur. „Net als
ik tracht de natuur immers te streven naar
het essentiële”, aldus Starck. „Ik heb me gericht op de pure abstractie van wat een
kraan kan zijn. Ik kwam tot het theoretisch
perfecte object, maar het leven ontbrak”, zei
Starck op de première van de collectie in
Berlijn. „Ik ben dan in mijn omgeving op
zoek gegaan naar de energie van het leven,
en die vond ik op twee plekken. Bij mijn
vrouw, die me deed inzien dat niets eleganter is dan het menselijk lichaam. En in de
natuur. Ik wandelde in de lente door het
bos en moest vaststellen dat jonge bomen
en bloemen bijzonder sexy kunnen zijn.”
Niet alleen de ietwat vertakte vorm van de
kraan verwijst naar de natuur, ook de technologie moet het milieu ten goede komen.
Met een verbruik van slechts 3,5 liter per
minuut halveert Hansgrohe het gemiddelde
verbruik van doorsneekranen. Bovendien
zorgt een afzonderlijke regelaar boven op de
kraan ervoor dat er geen water verloren gaat
tijdens het zoeken van de juiste temperatuur. „Elke druppel die we besparen, is een
investering in de toekomst”, besluit Starck.
AN BOGAERTS
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Kraan van Philippe Starck
voor Hansgrohe.

—
De Starck Organic-collectie wordt in ons
land voorgesteld op Interieur Kortrijk en
zal te koop zijn vanaf november.
Info: www.hansgrohe.be
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1. Sushi, een tapijt van

de Braziliaanse Campanabroers voor Nodus,
158 x 300 cm: 3033 euro.
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2. Refuge Megève is een

Frans merk dat nieuw is
op de Belgische markt,
hier de lamp Denver
(860 euro) en de tafel
Mushroom (605 euro).
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3. Tafellamp Tree van

Moooi, vanaf 656 euro.
4. Klokje Woodpecker van
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3 Suisses, 84,90 euro.
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5. Poh, de afkorting

van Patchwork Oval
Hemisphere, van de
Israëlische Raphael
Navot voor Cappellini,
bank of laag dressoir,
is een patchwork van
stukken nieuw en oud
hout, 15.000 euro.
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6. Young Tree-lamp van

Sé, vanaf 900 euro.
2
7. Peper- en zoutvat
(213 euro) en cilinderbijzettafeltjes (352 euro),

allebei van Team 7.
8. De collectie Saga van

Roche Bobois, fauteuil
vanaf 3030 euro.
9. Baptized by Nature
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werd begin september
voorgesteld op de vakbeurs Maison&Objet, een
bar met twee krukken
kost 5520 euro.

