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binnen werd de woning tot een casco 

situatie herleid. De totaalinrichter startte dus 

van nul bij het bijeen puzzelen van de kamers. 

En met de stijlvolle aankleding kwam hij tot 

slot tot een pareltje van een interieur.

Marcotte Style
Briljante renovatie

Jean-Jacques Soenen is met zijn interieurbedrijf in de Antwerpse 

gemeente Kapellen echt van alle markten thuis. Hier tekent de 

binnenhuisarchitect en decorateur voor een renovatie en home 

make-over van a tot z. Het was een hele opdracht, maar het 

team van Marcotte Style is er met brio in geslaagd. 

Zelfs het kleinste kamertje 
is stemmig ingericht.
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De schilderijen in huis en de fles rode 
wijn verwijzen naar de Bulgaarse roots 
van het gezin. “Je hebt veel inspraak 
bij Jean-Jacques en daardoor is ons 
interieur een mooie weerspiegeling van 
onze wensen”, getuigt het echtpaar. 

Jean-Jacques prefereert een subtiel verticaal boven 
een al te uitgesproken horizontaal lijnenspel, 
omwille van de sobere rust die daarvan uitgaat.

perfect afgewerkt
“Het klikte meteen met Jean-Jacques en aan het magnifieke 

resultaat kun je dan ook zien dat wij op eenzelfde golflengte 

zitten”, aldus Anastasia en Vesko, het koppel dat ons welkom 

heet in de eetkamer. De vorm van het barmeubel heeft iets van 

een diamant. Een briljant. Aan de wand zie je donker getint hout 

versus lichte panelen in hoogglanslak, omkaderd door profielen 

in geborsteld aluminium. Edele elementen, vakkundig perfect 

verwerkt. 

Het door Marcotte Style 
gebruikte type van 

gordijnophanging ‘Wave’ 
heeft zijn naam niet gestolen. 

Prachtig, die golving. Beslist 
geen sinecure was het om 
de gordijnen te bevestigen 
en te laten ‘vallen’ zoals je 
het hier kunt bewonderen. 

Dé blikvanger in de eetkamer met Jab-tapijt, tafel van Vondom en met alcantara beklede stoelen met Marcotte Style-label: het design barmeubel exclusief 
ontworpen door Marcotte Style. Volledig op maat, van 3D-concept tot realisatie. Kunstig van vorm maar ook ergonomisch dankzij de beenruimte onderaan. 
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vakantiemodus
Een opstapje brengt ons in de chique gerieflijke keuken. Die kan 

tellen qua optimaal ruimtegebruik! Het eiland heeft een blad in 

composiet. Onderhoudsvriendelijk en met de look van marmer. 

De zon verovert het hele interieur van deze woning en dat werkt 

aanstekelijk, je schakelt hier aldus gemakkelijk over naar vakan-

tiemodus. 

Liefst veertien filamentlampen geven de keuken een knusse uitstraling. Maar vergis je niet, het zijn 
door Marcotte Style geselecteerde zuinige en haast onverslijtbare ledlampen, met warm licht. 

Een parel van een huis 
vraagt om wat blingbling.
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homecinema de luxe 
In de kasten tegenover de wand met inbouwtoestellen zit er een 

verzonken deur, en zo strijken we, op het niveau van de keuken, 

neer in een salon met hoogstaand zitcomfort en de allure van 

een heuse homecinema. Marcotte Style combineert een origine-

le Italiaanse lamp met stoere salontafels met enig blingbling-ge-

halte door het gulden inlegwerk. Dit homogene geheel, badend 

in getemperde blauwtinten, werkt volkomen ontspannend.

Het blad van de salontafels 
is versierd met strakke 
goudkleurige patronen.
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Fijne gordijnen in taft, een geweven stof die best mag kreuken, dat is een deel van de charme van deze stof.

decorateur en loodgieter
In de royale master bedroom sluit de opgespannen stof aan 

de muur naadloos aan bij de gordijnen. Vandaar gaat het via 

de dressing naar de hoofdbadkamer. De ouderlijke vertrekken 

vormen een ‘appartement’ zodat het er cosy genieten is van de 

nodige privacy. De twee kinderkamers hebben elk hun badka-

mer en zijn zo voorzien op de groei. Weetje: er zijn toiletten van 

plaats veranderd en voor zo’n loodgieterswerk neemt Marcotte 

Style eveneens zijn verantwoordelijkheid, met eigen professione-

le handwerkers. 

Zowel in het salon als in de keuken 
en de hoofdslaapkamer hangen er 
beeldschermen groot en klein, zo kunnen 
groot en klein optimaal relaxen.

Sfeer alom in 
dit high-end 
concept.
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Allround partner

Aan Marcotte Style heb je een allround partner voor 

verbouwingen en nieuwbouw: architecturaal interieur-

plan, 3D, lastenboek, kleurbepaling, maatwerk, plafonds, 

muurbekleding en vloeren, raamdecoratie, verlichting, 

decoratie en meubels geleverd en geplaatst. Tip van 

Jean-Jacques Soenen: “Bij een totaalproject loont het om 

in een vroeg stadium al contact op te nemen met ons, zo 

kunnen nodeloze kosten en werken worden vermeden.” 

 

Het geheel ademt 
een tijdloos elan.

De betegeling van Porcelanosa, uitgevoerd o.l.v. Marcotte 
Style, geeft de ouderlijke badkamer een rijkelijk karakter. 
Dat die tegels keramisch zijn, valt er niet aan te zien. 

De grote spiegel in de dressing mist zijn effect niet, namelijk de toeschouwer imponeren. 
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Op de kinderkamers klopt het totaalplaatje 
zoals overal en van het kleurenpalet 
en de decoratie word je vrolijk. 

Genoeg op voorhand de opmetingen doen voor de aanmaak van de raamdecoratie, ook dat 
is typisch Marcotte Style. Met als gevolg dat je geen hinder ondervindt van de wachttijd.

Links is de kamer van de zoon, Radi, en 
rechts huist dochter Siyana. Bij elke deur 
hangt een knijper voor een kattenbelletje. 
Goed idee! Zo weten we dat het morgen 
vrij zwemmen is op school en lezen 
we: vergeet je sportschoenen niet. strikte timing

De grondige verbouwing door Marcotte Style gebeurde in twee 

fasen: eerst de etages en daarna het gelijkvloers. “Er is gewerkt 

volgens een strikte timing en op vlak van organisatie op de werf 

mag je spreken van een huzarenstuk. Elke fase heeft amper drie 

à vier maanden in beslag genomen”, stellen de bewoners. Na 

amper acht weken was de villa terug vrijwel bewoonbaar.
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De wandtegels in de douches van de kinderen hebben een houtstructuur.Voor de toiletten en bidets opteert Marcotte 
Style voor design van Alessi.

Ook de dochter heeft een 
royale badkamer, maar 
dan in zachtere tinten 

dan die van de zoon.
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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 1850 Grimbergen-Brussel

Welkom op afspraak

De zolderverdieping biedt onderdak aan een ruim bureau en knusse logeerkamer. Jean-Jacques is een geboren totaalinrichter. Maar 
check toch ook even de interessant geprijsde 
webshop als je enkel goederen wil kopen!

Knap hoe de interieurpuzzel is gelegd.
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