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M A R C O T T E  S T Y L E

De landelijke woonstijl is van alle tijden en heel wat mensen zijn er fan van. Vaak zie je toepassingen met 

een sobere touch. Hier wordt het geheel verder op smaak gebracht met chique, aparte doch getemperde 

accenten. 

Sober chic  
met een gewaagd kantje
VAN HARTE WELKOM 

Jean-Jacques Soenen van Marcotte Style neemt ons mee naar zijn genoeglijke 

inspiratiewoning in Grimbergen. En of die je op ideeën kan brengen! De totaal-

inrichter stelt ons voor aan Farah Kalat, die hier samen met haar gezin woont en 

tevens de honneurs waarneemt als geïnteresseerden, na afspraak, het interieur 

komen bezichtigen. 
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GROOTSE PLANNEN

In deze woning kun je terecht voor interieuradvies en -begeleiding en ervaar je de 

overheerlijke woonstijl aan den lijve. Jean-Jacques hoopt dat dit de eerste inspira-

tiewoning is voor Marcotte Style en dat vele zullen volgen, met een ruime geogra-

fische spreiding, zodat de klant altijd en overal terechtkan.

WINTER- EN ZOMERSALON

Op het gelijkvloers ontdekken we twee ruime salons met zetels en tapijten om 

in weg te zinken. In het ene salon is er een gashaard waardoor je er graag knus 

’s avonds en in de winter vertoeft. Het andere ademt meer een zomerse sfeer 

door de link met de achtertuin. Met kaarslicht en welgekozen hang- en buffetlam-

pen zorgt Marcotte Style voor sfeerschepping. De breed uitstralende plafondspots 

dienen om licht in huis te halen. Overal zijn er verzonken luidsprekers voor een 

muzikale omlijsting. Het hele interieur is doordrongen van de filosofie en visie van 

Jean-Jacques Soenen, mede door de meubels en de decoratie die Marcotte Style-

gelabeld zijn. 

Bij het binnenkijken weten we het meteen: dit is een huis in Marcotte-
stijl. Hoe herkenbaar toch, die tijdloze klasse en hartverwarmende twist.

De op een authentieke chesterfield gebaseerde canapé springt uit de band door het aparte blauw. 
Eerst zouden de gordijnen meegaan, maar toen is er wijselijk gekozen voor een neutralere tint. 

Een blad in doorleefd hout geeft de salontafel karakter. Handig: er horen 
bijzettafeltjes bij die je naar wens kunt schikken.

Links: Antiek familiekristal schittert op de poef in de zithoek, die uitkijkt op het terras. 
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Dat de jaloezieën bij het 
optrekken deels in een 

plafondkoof verdwijnen, oogt 
niet alleen decoratief, het is 

ook praktisch, want daardoor 
kun je de ramen openen. Het 

schaakbord wacht uitnodigend 
op twee spelers die de 

confrontatie aandurven. 

De gerieflijke keuken getuigt 
net als de maatkasten 

in huis van hoogstaand 
Marcotte Style-maatwerk. 

Bij de zuilen aan de 
bar valt ons oog op 
de spielerei van de 
houttextuur.

Nooit is het overdone bij Marcotte 
Style. Stoelen, zetels en hoofdborden 
van bedden hebben soms een discrete 
naad of een opvallend gekleurd biesje, 
en soms zijn de randjes gespijkerd, 
zodat ze subtiel om aandacht vragen. 

Tafel en stoelen komen uit de collectie van Marcotte Style. Verkrijgbaar in tal van 
uitvoeringen. Niet oninteressant: de bekleding van de stoelen is afwasbaar.

TRUKENDOOS

Bij Marcotte Style gaan esthetiek en gebruikscomfort hand in hand. Enkele tips en 

tricks die Jean-Jacques graag met ons deelt!

• Keuken als ruimteverdeler – De enorme overspanning van de woonruimte 

vroeg om twee steunpalen. Die kregen een houten omkasting en de keuken 

werd eigenlijk tussen die beklede palen gebouwd. Tussenmuren waren 

daardoor niet nodig en dat was kostenbesparend.

• Opgeruimd staat netjes – Echt alle hoekjes worden hier benut als 

opbergruimte. Zelfs de houten wand bij de haard blijkt opgebouwd uit kasten 

met push-to-open-deurtjes zonder greep. 

• Subliem zitcomfort – We installeren ons op een barkruk bij de toog en ervaren 

een wauw-gevoel. Dat ligt aan de royale kuip en de stoffering, en heeft ook 

te maken met de hoogte van de zitting. Zowel bij de barkrukken als de eet-

kamerstoelen is de afstand tussen het tafelblad en de zitting zo’n 26 à 28 cm.
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Strakheid doet niets af  
aan gezelligheid.

INTERIEUR IN HARMONIE

De nachthal brengt ons via de kamers van de kinderen naar die van de ouders. 

Daar zorgt het plafondhoge, met noppen versierde beddenhoofd voor een konink-

lijke entree. Linnen en kussens in aaibare stoffen tooien de hotelwaardige box-

spring. Marcotte Style schuwt de eyecatchers met een zeker blingblinggehalte niet, 

getuige de deurklinken en de afwerking her en der met chroom. Maar dat gebeurt 

altijd subtiel, zodat de harmonie in het interieur bewaard blijft. 

Boven: Bij het rijkelijk gestoffeerde 
raam staat een bad. De 

hoofdslaapkamer is daardoor ook 
een beetje een wellnessruimte. Alle 

zintuigen worden verwend. 

Hoe stijlvol de raamdecoratie in panden in twee kleuren ook oogt, de 
edele stof is wasbaar op dertig graden. Esthetiek en gebruiksgemak 
gaan samen. 

Het hoofdbord past op de millimeter perfect tussen de vloer en het plafond. De imple-
men tatie was geen sinecure en illustreert het gedegen vakmanschap van Marcotte Style.

Het bankje bij de lambrisering 
baadt in het zonlicht. Je waant je 
hier in een vakantiewoning in het 
zuiden. 
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APART, UNIVERSEEL EN INNEMEND 

Vooral in de jongerenkamers valt op dat Marcotte Style werkt met een 

kleurenpalet dat én apart én universeel oogt. De originaliteit straalt ervan 

af, je raakt niet uitgekeken op het verbluffende resultaat. Idem dito voor de 

vormgeving: geen franjes, wel een concept dat blijvend bekoort.

Spiegels verruimen de dressing 
optisch. Voor een speels effect 

heeft Marcotte Style geopteerd voor 
spiegels met een glasverdeling. 

De trekkers in 
de dressing zijn 
verfraaid met 
Swarovski-kristallen.

Dit is de jongenskamer. Ook hier 
merk je dat ze voorbestemd is om 
mee te groeien met de leeftijd.

De nachtkastjes die het bed flankeren hebben een lederbekleding. Marcotte Style 
werkt voor dit verfijnde maatwerk samen met Henson Design.



84 85

Een thuis met  
een tijdloze hartslag.

Van de radiatoromkasting tot 
de wandkast met geïntegreerde 
desk, het schrijnwerk biedt een 

onberispelijke aanblik. 

Eerst had Jean-Jacques 
een strak bureau in de 
bordeaux jongerenkamer 
voorzien. Maar Farah 
wilde liever een 
romantische werktafel 
voor haar dochter. Bij 
Marcotte Style blijft men 
trouw aan de eigen stijl, 
maar de klant heeft altijd 
voldoende inspraak. 
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Subtiele eyecatchers 
met blingblinggehalte. 

WONEN IN DE BADKAMER 

De badkamers hebben iets van heuse woonruimten, zo luxueus zijn ze ingericht. 

Marcotte Style slaagt erin om in de grote badkamer producten van prestigieuze 

merken harmonieus samen te brengen: het haast futuristische kraanwerk is van 

Axor, het majestueuze bad van Villeroy & Boch en het designtoilet van Laufen 

Alessi. info

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen
Marcottedreef 20
2950 Kapellen-Antwerpen (B)
tel.: 0032(0)3/230.40.11
e-mail: info@marcottestyle.com
website: www.marcottestyle.com

Marcotte Style inspiratiewoning
Sprietmolenstraat 10
1850 Grimbergen
welkom op afspraak

Technistone: www.technistone.com 
Tegelbedrijf Daelemans: www.daelemanstb.be

VERBOUWSPECIALIST

Marcotte Style deinst niet terug voor grondige verbouwingen. De badkamers 

tonen ons een spectaculaire make-over: van compleet ontwerp tot realisatie 

van de plannen. De afwerking tot in de puntjes gebeurde onder de 

deskundige leiding van Jean-Jacques. TechniStone zorgde voor het composiet 

en Daelemans uit Kontich voor de vakkundige plaatsing. Geen sinecure als je 

weet dat de verwerkte platen 234 kg zwaar en 305 x 142,5 cm groot zijn!

Zelfs de schuining van het dak achter de 
wasbakken wordt benut als kastruimte.

Knap hoe Jean-Jacques de designwasbakken 
stijlvol weet in te passen in zijn karakteristieke 
interieurstijl. 

Er is gewerkt met composiet, een duurzaam, 
vlekbestendig en onderhoudsvriendelijk materiaal. 
Opvallend: het resultaat komt zo natuurlijk over 
dat het wel lijkt of het echte marmer betreft.

Jean-Jacques Soenen tekent voor een binnen huis-
inrichting die mensen beroert. Uiterst professio-
neel weet hij steeds slimme oplossingen te 
bedenken bij het volledig behartigen van je huis. 

STRAKKE RUST

De parketvloer is met bootlak behandeld ter bescherming tegen vocht. Stellen dat 

de douches uitgerust zijn met een deugddoende regenkop is een understatement. 

En dankzij de strakke, door ledstrips belichte lijnvoering, straalt het geheel rust 

uit. Gelukkig doet die strakheid niets af aan de huiselijke gezelligheid van deze 

inspiratiewoning.


