"Design in kleur: rood en zwart"
"Het is wanneer de grote actie al voltooid is, dat ze voor de massa mogelijk lijkt."

[ Stendhal ] - Citaat uit het boek "Le Rouge et Le Noir"
Het creëren van een perfect interieur op basis van twee kleuren is alles behalve
simpel. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het eerder gewaagd is... Werkelijk, het lijkt
simpel en uitvoerbaar voor de amateur wanneer we het resultaat van deze grote
metamorfose bekijken, maar men kan duidelijk onderscheiden wanneer het goed en
professioneel gedaan is geweest, Dit voelt men vanaf het eerste blik... Ziehier een
prachtig voorbeeld waar zich in het interieur alle zwarte en rode elementen
harmonieus hebben neergevlijd.

Het is belangrijk niet te overdrijven met zulk contrasterende kleuren als rood en
zwart. Om het geheel te verzachten, heeft designer Jean-Jacques Soenen (Marcotte
Style) er op gelet genoeg wit te behouden. Dit is een neutrale kleur die uw interieur
licht verleend.

Marcotte Style, waar de designer Jean-Jeacques Soenen de zaakvoerder van is, geeft
u de mogelijkhijd om buitengewone projecten te kunnen realiseren met behulp van
een verfijnd kleurenspel. Hij bezit de kennis om een op het eerste zicht minder
aantrekkelijke ruimte visueel om te bouwen tot een warme en gezellige plek. U kunt
zelf oordelen aan de hand van deze foto van voor de transformatie.

Voor de transformatie
Met dank aan de uitgebouwde infrastructuur kan dit bedrijf eveneens meubelen,
deuren, schermen en kasten in alle stijlen fabriceren.
In dit geval was het combineren van op maat gemaakte kasten in rode lak met een
tevens op maat gemaakt tapijt zeker geen evidentie. Er moesten talloze
onderzoeken gedaan worden teneinde de zelfde kleur te bereiken. Eindelijk, heeft de
designer een zwarte lederen rand laten toevoegen ter afwerking van de eenheid. Het
gebruik van nieuwe technologieën zoals LED lichten laten de creatie van een
werkelijke verbazingwekkende atmosfeer toe. Het is om die reden dat de omtrek
omlegd werd met LED lichten van een eerder gele kleur, ter creatie van een warme
sfeer.

In de keuken contrasteren “rood en zwart” erg fel met het op de muren en de vloer
aangebrachte witte marmer. De designer Jean-Jacques Soenen (Marcotte Style)
heeft dan ook in de gehele keuken ultra-witte LED lichten laten toevoegen, die deze
ruimte zeer helder maken terwijl ze een ongeloofelijke besparing betekenen op de
energie rekening.
(70 watt gebruik door de gehele keuken!)

Avant la transformation

Om de kleur een beetje in evenwicht te brengen en de sfeer warmer te maken, heeft
het team ook twee lampen geplaatst in “bateau” stijl in nickel die een eerder gele
kleur produceren.

In het rode vak, dat speciaal vervaardigd is geweest om de rode continuïteit te
verzekeren op de twee muren, zijn de luidsprekers verborgen. Deze zijn aangesloten
aan een internet systeem dat toelaat om uw eigen favoriete muziek gratis te
beluisteren in het gehele appartement met dank aan een afstandsbediening.

Dank zij de meubelbouwer heeft Marcotte Style de mogelijkheid voorzien om vormen
in het aluminium van de kasten op maat te slijpen, zodat, zelfs als het LED licht niet
aanstaat, de esthetiek toch gegarandeerd wordt.

Voor de transformatie

“Rood en Zwart” is de leidraad in het gehele appartement. In de ingangshal heeft de
designer een retro toets willen toevoegen door het aanbrengen van een marmeren
vloer om dit stuk lichter te maken. Door nieuwe zwarte lambriseringen te plaatsen
die assorti zijn met de deuren wordt de eenheid behouden. De spiegel en het tableau
van 1,10 op 1,10m zijn ook in dezelfde tinten. Twee mooie koffers in zwart leder en
aluminium brengen ook een lichttoets in het geheel. De kers op de taart zijn
ongetwijfeld de twee rode lampekappen. Het design van Jean-Jacques Soenen gaat
tot in het diepste detail en dat draagt zijn vruchten.

Marcotte Style is gespecialiseerd in life style interieur projecten met volledige
wooninrichting, dat een gevoel van totale eenheid creëert.

De eindprijs, die meer dan schappelijk is voor de ombouw van een zulk 200m²
appartement in het centrum van Brussel, is werkelijk verwonderlijk. We moeten dan
ook constateren dat deze transformatie aan de eigenaar toelaat om van een nieuwe
woning te genieten tijdens vele jaren alsook de waarde van zijn investering te
verdubbelen tijdens het doorverkoop van het appartement.

In de eetkamer is het rood en zwart eveneens herhaald tot aan het bestek van de
tafel toe, de volledige perfectie. We vinden hier ook een retro toets in de vorm van
de luster “Marie Antoinette”.

Alle decoraties en objecten worden u aangeboden door Marcotte Style dat deze
laatstgenoemden importeert of direct in de fabriek laat maken alvorens ze aan de
klant voor te stellen.

De televisie, de Home Cinema en de kabels worden geherbergd in een speciaal door
Marcotte Style op maat gemaakt meubel.
Het salon verenigd verschillende decoratieve elementen zoals de zwarte canapé, het
rode tapijt, de lage tafel in zwart krokodillenleder, gordijnen met een metaalaspect
van Grandezza, die tegelijkertijd zeer design en warm effect creëren. De jaloeziën
van SUNSHUTTERS, verdeeld door Marcotte Style, geven een extra tint aan het
geheel.

Marcotte Style rekent geen ereloon aan bij een volledige afwerking van een
interieurproject, omdat alle meubel- en decoratiestukken rechtstreeks van het
fabriek geimporteerd of op maat gemaakt zijn zonder tussenpersonen. Dit is de
reden waarom de meeste objecten van Marcotte Style collectie, die men bij de
speciaalzaak vindt, op een minder schappelijke prijs komen. Zo vind ook de eigenaar
een groot voordeel bij deze werkwijze.
De kunst van interieurinrichting bestaat eruit om alle objecten, kleuren en smaken te
kunnen harmoniseren terwijl het eindresultaat toch sober blijft. Men moet met
zekerheid stellen dat Jean-Jacques Soenen een perfectie bereikt in het zoeken naar
deze balans. Bij de afwerking van interieurprojecten wordt het altijd aangeraden om
direct een specialist te raadplegen in plaats van zelf te beginnen experimenteren,
wat uiteindelijk meer kost en nooit een perfect resultaat kan garanderen.

Beginsituatie

Het minste wat we wel kunnen zeggen is dat de hoofdbadkamer een diepe
chirurgische ingreep heeft ondergaan op vlak van inrichting! Op de foto is de
afwerking van de decoratie nog niet helemaal voltooid. Wij moeten ons dus nog de
“final touch” voorstellen met gechromeerde accessoires en rode handdoeken.

Beginsituatie

Om af te sluiten tonen wij u nu ook de kleine badkamer die een echte badkamer is
geworden, met douche, lavabo en toilet. Met dank aan veel doordachte
aanpassingen is het de designer Jean-Jacques Soenen gelukt er een echt pareltje
van te maken. Hij is begonnen met het verwijderen van twee deuren en met de
bouw van een opening tot aan het plafond die een werkelijke metamorfose
teweegbracht in het geheel. Het niveau van de douche is dan gelijk gemaakt met de
grond om meer ruimte te geven. Hier moet men ook gechromeerde accesoires en
rode handdoeken bij kunnen inbeelden.

De designer neemt gans het interieur door de loep tijdens de uitwerking van de
gedetailleerde plannen met hulp van het uiterst precieze architectenprogramma CAD.

Designer Jean-Jacques Soenen.
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