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Lieselot Leeflang [redacteur] Houdt vanaf vroegste 
jeugd van de kracht van taal. Is blij dat ze van schrijven 
haar beroep heeft kunnen maken. Dankzij vakblad 
DVW houdt ze ook van badkamers. Motto: Een goed 
verhaal is als een warme douche.

Rob Vermeulen [hoofdredacteur] Journalist met 
passie voor zorgvuldige schoonheid. Achtergrond in 
muziek, cabaret, beeldende kunst en design. Motto: 
Alles is een verhaal. Tekst, beeld en vorm kunnen niet 
zonder elkaar.

Sara Rosenthal [columnist] Sinds twintig jaar eige-
naar van interieurarchitectenbureau in Amsterdam 
en actief in de spa- en wellnessbranche als designer en 
adviseur in binnen- en buitenland. Zoekt naar verbin-
dingen tussen culturen. Van hamam in Marrakesh tot 
kelo-sauna in Hammerfest. Motto: Gezondheid is de 
stilte der organen.

Alice Broeksma [redacteur] Opgegroeid in Haags 
ontwerpersgezin, design met de paplepel ingegeven 
gekregen. Altijd werkzaam geweest in media, ook 
vanuit buitenlanden, met tekst en beeld. Motto: Een 
klaterende douche zuivert meer dan je body.

Tiende jaargang vakblad DVW

Patrick Lijdsman [vormgever]!Vanaf uur één betrok-
ken bij vakbladen DVW en DVK en vormgever in hart 
en nieren. Hij meent tijdens de opmaak achter zijn 
iMac nog loodzetsel en papier te ruiken. Zijn compo-
sities worden bepaald door het aanwezige én het afwe-
zige. Houdt van alles wat mooi is en bijzonder: in letter 
en woord, beeld en evenbeeld, natuur, mens en muziek. 
Motto: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.!
 
Ron Spigt [uitgever] Al dertig jaar actief binnen de 
uitgeefbranche. Sinds 2008 als zelfstandig uitgever. 
Passie voor (interieur)architectuur en industrieel 
design. Motto: De badkamer/wellness branche verdient 
een professioneel vakblad.

Niet op de foto:
Erik van den Berg [redacteur] Geboren in een tim-
mermansfamilie. Waarschijnlijk verklaart dit zijn voor-
liefde voor oude ambachten (en zijn timmermansoog). 
Motto: Er gaat niks boven een warm bad.

Hein van Baalen [gastredacteur] Eigenaar van 
European Franchise Consultants, het oudste franchise-
adviesbureau van Nederland (1969). Geeft als marke-
teer mede sturing aan franchiseformules. Commerciële 
samenwerking heeft zijn hart. Motto: Samen kom je 
verder en heb je meer plezier.

PROFIEL
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Merk
Vakblad met ambities, rijke vormgeving en bevlogen re-
dactie. Bron van nieuws en inspiratie voor professionals 
in de premium-badkamer en wellnessbranche: vaak 
beslissers die al weten wat er speelt. Vakblad DVW 
reikt informatie aan ter verdieping van hun kennis, 
toont achtergronden, visies van branchegenoten en wat 
er gebeurt in de designwereld. Vakblad DVW zoekt 
mee naar oplossingen, kijkt naar nieuwe materialen en 
apparatuur en geeft tips over marketing en verkoop-
technieken.
Vakblad DVW werkt transparant en heeft ook een 
mening. Legt de lat hoog waar het gaat om originali-
teit, creativiteit en innovatie. Als advertentiemedium 
is vakblad DVW een unieke link tussen industrie en 
influentials.

Bedrijf
Uitgeverij Bois le Duc is in 2008 opgericht om vak-
bladen te maken voor het hogere segment van keuken-, 
badkamer- en wellnessbranche. Initiatiefnemer en 
uitgever Ron Spigt ziet behoefte aan mooie en complete 
publicaties. Creëert vakblad DVK voor de keuken-bran-
che, daarna vakblad DVW. Werkt vanuit  
's-Hertogenbosch en staat voor open en eerlijk zaken-
doen. Is altijd op zoek naar nieuws en ontwikkelin-
gen. Niet bang om nieuwe dingen te proberen maar 
kwaliteit is de leidraad. ‘Het geheim achter vrijwel alle 
successen is een krachtig verhaal. Deze verhalen van 
designers, ontwerpers en fabrikanten geven wij door 
aan de retailers en (interieur)architecten.’

Geschiedenis
2010   Ron Spigt onderzoekt behoefte aan badkamer/

wellnessvakblad met redactionele focus op 
design en verspreiding onder alle badkamer/
wellnesszaken en (interieur)architecten. Proef-
nummer oogst lof van lezers en adverteerders.

2011   Nummer 1 van vakblad DVW ziet het licht in 
maart

2012  Rob Vermeulen hoofdredacteur 
2013  Redactieteam wordt versterkt met Lieselot   
  Leeflang en Erik van den Berg
2015  Redactie verder uitgebreid met Alice Broeksma 
2016   Hein van Baalen wordt gastredacteur. Sara 

Rosenthal columnist als opvolger van Mark 
van den Burch (2014-2016) en Rob Kwakkenbos 
(2011-2014)

   DVW's vormgeving verandert mee met de tijd. 
Onder leiding van Patrick Lijdsman wordt de 
omslag aangepast, de papierkeus veranderd, let-
tertypes en tekst-beeldverhouding aangepast.

2020  Tiende jaargang vakblad DVW

Innovaties
•  Eigen nieuwswerving en -selectie door 

volwaardige redactie
•  Interviews met internationale beïnvloeders in 

voorhoede van badkamer/wellnessindustrie:  
architecten, designers en ontwikkelaars

•  Interviews met smaakbepalende interieur- 
architecten in Nederland en België

• Portretten van internationale architecten
•  Technische overzichten
•  Becommentarieerde overzichten van grote  

internationale designprijzen
•  Profielen van belangrijke merken 

SUBWAY 2.0

Met SUBWAY 2.0 geeft u uw badkamer 
karakter. Moderne vormgeving en 
technische innovaties geven een 
statement voor eersteklas kwaliteit.  
Het nieuwe strakke design van de 
Subway wastafels zijn perfect te 
combineren met het fraai vormgegeven 
nieuwe meubelprogramma. Een lust voor 
het oog, maar ook voor de zintuigen.

MIJN BADKAMER.  
MIJN LEVEN.

apsubway246x306NL.indd   1 01/03/11   12:29

SIMONE MICHELI maker van paradijzen
VIERSTERRENHOTEL wordt wellnesscentrum
DEKKER vindt nieuw terrein in badkamers

JAARGANG 1  |  # 1  |  MAART 2011
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SIEGER DESIGN wijsheid uit water
RED DOT AWARDS het beste in design
DOUCHE-WC'S techniek in dienst van comfort

JAARGANG 4  |  # 2  |  OKTOBER 2014
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VOLA perfection.
The complete washroom

Celebrating continuity. 
Celebrating change

The award-winning VOLA Round Series for the luxury washroom 
already features the built-in waste bin and tissue dispenser.

Together with the new electronic soap dispenser, the classic VOLA 
hands-free tap and electronic cistern flush, the smartest corporate 
offices, restaurants, hotel foyers, museums, galleries and concert 
halls can now offer their washroom customers the complete VOLA 
experience. 

VOLA Nederland BV I Valkenburgerstraat 23 I 1011 MG Amsterdam  I Tel: 020 36 56 356 I info.nl@vola.com I www.vola.com
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SPLINTER WORKS luxe tussen twee muren
FRANKFURT de hoofdstad van weelde en water
PRIJZEN de hitlijsten van iF en IIA

JAARGANG 5  |  # 1  |  APRIL 2015
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RIHO : dé special ist  in vr i js taande Sol id Surface baden

zeven model len | negen maatvoeringen | ui t  voorraad leverbaar

RIHO Internat ional | Hermesstraat 10 Ti lburg | 013-5728728 | info@riho.nl  | www.r iho.nl

®

Barcelona 170x70 cm

Bilbao 150x75 cm 
Bilbao 170x80 cm

Burgos 180x102 cm

Granada 170x80 cm
Granada 190x90 cm

Madrid 180x86 cm

Malaga 160x75 cm

Tarragona 170x170 cm
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DOUCHETOILETTEN
JAARGANG  7  | # 1 |  APRIL  2017

Dominik Tesseraux: ontwerpen als het nodig is

Frankfurt vol water

Doorbraak van de douche-wc

2017 | 1

ERVAAR WATER IN PLAATS VAN PAPIER
GROHE SENSIA® ARENA DOUCHE-WC

CHANGE. 

ERVAAR HET NU ZELF OP ARENA.GROHE.NL

Sensia_Change_AD_240x330_NL.indd   1 28.03.17   09:5417032_dvw162Omslag_def.indd   1 28-03-17   16:31
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DOUCHECABIN
ES

JAARGANG  8  | # 1 |  APRIL 2018

Cecilie Manz, rust en ruimte

dvk | dvw congres

Edward van Vliet: de man in Milaan

2018 | 1

Original design
Infinite possibilities

Celebrating 50 years and beyond. 50years.vola.com
111 Wall mounted mixer. The modular system 

VOLA Nederland BV - Valkenburgerstraat 23 - 1011 MG Amsterdam - T 020 36 56 356 - www.vola.com - info.nl@vola.com
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Marcel Wanders en de nieuwe elegantie

ISH Frankfurt: het kon nog mooier 

De eigen draai van Frank O. Gehry

2019 | 1
Riho - Hermesstraat 10 - Tilburg

Betoverend design. 
Hedendaags comfort.

Vraag nu het Badkamer inspiratie magazine aan 
via info@riho.nl en maak kennis met het uitgebreide 
Riho assortiment.

461287-RIHO-ADV-DVW.indd   1 22/03/2019   09:25
19016_dvw191Omslag_def.indd   1 02-04-19   15:01
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GESSI
Vaak zoeken Amerikanen het bij Italiaanse designers, 
hier is het precies andersom. David Rockwell maakte 
stoere en bruikbare kranen voor het merk dat meestal 
nogal uitbundig en romantisch te werk gaat. Zo werd 
Inciso dus een mooie aanvulling op de collectie.
David Rockwell voor Gessi spa, Italië

INBANI
Een nog vrij jong bedrijf dat al eerder opviel met 
handgemaakte kunststukjes. Giro is een imposante 
vrijstaande wastafel van net-echt-marmer-maar-solid-
surface met een cilindervorm en een mooie handdoek-
rail voor het materiaalcontrast.
Ludovica+Roberto Palomba, Matteo Bollati en Stefano Contini 

voor Inbani Design S.L., Italië

WOODIO
Opzet-waskommen waren er van keramiek, natuur-
steen, kunststof en staal. Nu zijn ze er ook van hout-
composiet. Milieuvriendelijk en bijzonder om te zien, 
deze collectie van een Fins bedrijf dat ze maakt in veel 
vormen, mat of glanzend, en in een paar karakteristie-
ke kleuren. Sommige kunnen aan de muur hangen, of 
deels verzinken in het blad.
huisdesign van Woodio Oy, Finland

REPABAD
De Bilbao is meer dan alleen een verwarming voor de 
badkamer. Dankzij twee comfortabele leuningen kun 
je er ook tegenaan gaan zitten, om de overwerkte rug-
spieren te verwennen met een  doordringende dosis 
infrarood. Als Duitsers zoiets maken, kun je het gerust 
ook ín de douchecabine monteren.
huisdesign van Repabad GmbH, Duitsland

ZEHNDER
In Frankfurt kwamen we het merk ook tegen bij Burg-
bad, dat een verwarmingselement mooi had wegge-
werkt in een kast met ventilatie-openingen. De prijs 
was voor de Deseo Verso, een vlakke en strakke elek-
trische radiator die je bedient met geïntegreerde tip-
toetsen. Er hoort ook een handdoekrek bij, dat achter 
het paneel kan verdwijnen als het niet wordt gebruikt.
huisdesign van Zehnder Group International AG, Zwitserland

MILA
Klinkt Italiaans maar komt uit de VS en genoemd naar 
Casa Milà van de Spaanse architect Antoni Gaudi. 
Mila maakt geen kathedralen maar mooie stalen spoel- 
en wasbakken voor keuken en badkamer en gaf een 
daarvan een keiharde coating met een rose-gouden 
kleur. Gelijk raak, deze MVB301RSGB, die alleen nog 
een leuke naam nodig heeft.
huisdesign van Mila International, Verenigde Staten

19016_dvw191Kat3_def.indd   35 02-04-20   20:20
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awards

Designprijzen die bij een beurs horen, hebben het voordeel dat je de winnaars meteen in levenden lijve kunt gaan 

 bekijken. Dat deden we dus ook met de Design Plus-awards, die vorige maand werden uitgedeeld door een vijfkop-

pige jury ‘powered by’ de ISH in Frankfurt. Opmerkelijk hoeveel niet-Duitse winnaars erbij zitten. Vooral Italië scoort 

hoog als het gaat om baanbrekend ontwerp van waskommen en kranen. Hier onze selectie, lees meer in het beurs-

verslag vanaf pagina 16.

Design Plus 2019

ALAPE
Op de grens van glas en keramiek is de Aqua360 mis-
schien wel de mooiste waskom die dit jaar op de ISH 
te vinden was. De simpele vorm is e!ectief, de drie 
beschikbare kleuren buitengewoon diep en met de 
perfecte hoogglans bijna transparant.
huisdesign van Alape GmbH, Duitsland

ARTCERAM
Een esthetisch aansprekende oplossing voor een heel 
praktisch probleem: waar laat je je zeepje? Iedereen 
met een beetje gevoel voor geometrie wordt blij van de 
deze afgewogen vormgeving. De Artesio-waskom is er 
ook in omgekeerde vormgeving: rond met een vierkant 
plateautje. En ook het "e One-toilet kreeg een prijs.
Meneghello Paolelli voor Artceram SRL, Italië 

FALPER
Nog meer geometrische verrassingen bij de Eccen-
trico van dit kleine Italiaanse merk. De verschuivende 
cirkels van marmer zijn al opvallend, de geringe hoog-
te (14 cm!) maakt het ontwerp gewaagd en elegant. 
Vooral natuurlijk in de vrijstaande uitvoering; er is er 
ook een voor montage op een blad.
Victor Vasilev voor Falper S.r.l., Italië

BLUE SANITARY WARE
Gemaakt in China op voorschrift van een Duits 
 designteam: zo gaat het steeds vaker in de badkamer-
wereld. Het resultaat bij dit merk is een doordachte 
douchecabine met zo weinig mogelijk metaal. De 
greep is zacht en tot zakelijk vormgegeven, maar er 
is ook een greeploze versie met een iets uitstekende 
glazen deur.
huisdesign van Blue Sanitary Ware, China

FIMA
Een wonderlijk design van de al een halve eeuw 
 bestaande kranenfabrikant die ook een enorme col-
lectie heel gewone modellen heeft. Bij de SO ligt de 
nadruk wel heel erg op de twee knoppen, waar een 
bijna eigenwijze, dunne uitloop bovenuit steekt.
huisdesign van Fima Carlo Frattini S.p.a., Italië

BETTE
De bovenrand van de Craft neigt iets naar binnen, wat 
deze waskom een heel eigen karakter geeft en voor de 
ingenieurs bij Bette een hele uitdaging was. Nog spe-
cialer zijn de samengestelde kleuren van deze serie, 
variërend van lichtvoetig tot diep.
Tesseraux + Partner voor Bette GmbH & Co. KG, Duitsland

19016_dvw191Kat2_def.indd   34 02-04-20   20:18
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Heel simpel
 en puur

CECILIE MANZ VERBRAK EEN BELOFTE

designer

Erik van den Berg

Haar ouders deden in keramiek. Ze maakten huis-
houdelijke producten zoals serviezen, maar ook 

kunst en grote werken voor architecten. Als Cecilie had 
gewild, had ze het bedrijf waarschijnlijk kunnen overne-
men, maar daar paste ze voor. Sterker nog; als tiener pro-
beerde ze het juist te ontwijken en ze beloofde zichzelf 
dat ze nooit iets met keramiek zou gaan doen. Ze wilde 
schilder worden. 

Ze geldt al jaren als een van de meest toonaangevende 

designers van Denemarken. Maar ook internationaal 

krijgt Cecilie Manz steeds meer erkenning. Onlangs 

riep Maison & Objet haar nog uit tot ‘designer of the year 

2018’. En zette ze een stempel op het merk Duravit.

Inmiddels liggen de zaken anders. Een beroemd kunst-
schilder werd ze niet, wel een bekend ontwerpster. En 
drie jaar geleden, een kleine drie decennia na dato, ver-
brak ze haar belofte. Na een lange treinreis door de Zuid-
Duitse bergen besloot Cecilie Manz dat ze een bad en 
wastafelmeubel zou ontwerpen. Van keramiek. De basis 
voor de Luv-serie van Duravit was gelegd.

INTUÏTIEF “Ik beslis altijd tijdens zo'n eerste ge-
sprek of ik een opdracht aanneem”, blikt ze een paar jaar 
later terug. “Dat gaat vrij intuïtief. Als het gevoel goed 
is, vraag ik me twee dingen af: kan ik dit? en past het? 
Daarna zeg ik ja of nee. Ook bij Duravit speelde gevoel 
een rol. Je komt er aan met de trein, in die prachtige ber-
gen rondom Hornberg. Je voelt de geschiedenis. Veel 
bedrijven zouden hun hoofdkantoor om praktische re-
denen verplaatsen, maar juist daarom houd ik van zulke 
ondernemingen.” 

Cecilie Manz  

...vrij intuïtief... [1]

Luv in alle eenvoud  [2]

[2]

“Zo'n eerste ontmoeting is om meerdere redenen be-
langrijk. Dan is alles puur en fris. Dan sta je open en vaak 
ontstaat er direct een basisidee. Zo ging het ook met de 
Luv-serie. Daar in Hornberg tussen de bergen, zag ik 
een kom water voor me, op een eenvoudige tafel. Heel 
simpel en puur. Misschien kwam dat pure door de om-
geving. We hebben ons honderden jaren op die manier 
gewassen, met alleen een kom water. Overal ter wereld, 
in elke cultuur.” 

WARMER Het basisidee komt het meest tot uit-
drukking in het wastafelmeubel. De waskom heeft een 
wit glanzende binnenkant, maar de buitenkant een zijde-
matte finish in wit, grijs of zandkleur. “Daar hebben we 
voor gekozen om het warmer te maken”, legt Manz uit. 
“Een badkamer moet hygiënisch en schoon zijn, maar 
daardoor krijg je snel de sfeer van een vier- of vijfster-
renhotel. Dat matte maakt het warmer. Het is een klein 
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[1]

‘ We hebben ons honderden jaren 
op die manier gewassen’
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Mat maakt het warmer  [1]

Luv in het klein [2]

Ladder voor Moormann [3]

Schets [4]

Luv in blauw [5]

[2]

[5]

[3]

[4]
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detail, maar het werkt. En het onderstel lijkt meer op een 
meubel dan op een badkamerkastje. Het zijn vormen en 
kleuren die je eerder in een woonkamer vindt.”
Het materiaal van de kom is vijf millimeter dik. Daarmee 
is het de dunste keramieken waskom die Duravit tot op 
heden op de markt heeft gebracht. En dat geldt ook voor 
het bad, dat randen heeft van twintig millimeter. Het 
ligbad sluit qua vorm aan bij de waskom en heeft ook 
een matte afwerking. En dan zijn er nog de spiegels met 
geïntegreerde dimfunctie en verwarming. Een verhaal 
apart: “In Denemarken ken ik niemand met zo'n spiegel. 
Misschien is het cultuurgebonden. Wat in andere landen 
wordt beschouwd als luxe, zien Denen misschien eerder 
als iets overbodigs.”

KOPENHAGEN Het gesprek vindt plaats in 
 Kopenhagen, waar het grootste gedeelte van het le-
ven van Cecilie Manz zich afspeelt. Ze groeide op op 
 Seeland, het grootste eiland van Denemarken (als je 
Groenland niet meerekent). Maar voor haar studie ver-
trok ze naar de hoofdstad. Naar de designacademie, 
want voor de kunstacademie werd ze uitgeloot. Het 
beviel haar beter dan gedacht. Na haar studie werkte ze 
heel even bij een ontwerpbureau in Helsinki, maar vier 

maanden later verhuisde ze terug naar Kopenhagen om 
voor zichzelf te beginnen. 
In het begin huurde ze samen met een vriendin een kan-
toortje in de haven, destijds nog een achterstandswijk. 
Maar toen de fancy ko!ebarretjes oprukten en project-
ontwikkelaars het voor het zeggen kregen, verhuisde ze. 
Dat ging zo door, tot ze op een leeg winkelpandje stuitte 
in het centrum van stad. Het werd een blijvertje, zoals 
ze het zelf omschrijft. Sterker nog: in de loop der jaren 
huurde ze steeds meer aangrenzende winkelpanden, 
zodat de teller nu op vier staat. Alle vier hebben ze een 
eigen voordeur.

PLANNEN In het meest linker winkelpand staan 
de computers. Hier zitten haar vier medewerkers en 
meestal een stagiair. Ze werken de plannen uit die Manz 
verzint. In het pand ernaast is de werkplek. Hier worden 
de mallen en prototypes gemaakt. Niet met 3d-pinters, 
maar ouderwets met zaagtafels, snijmachines, cirkel-
zagen, schuurmachines en vijlen. Alle medewerkers zijn 
hier weleens te vinden. Ook Manz zelf, die altijd een 
voorliefde heeft gehad voor handwerk. Ze kan zich niet 
herinneren dat ze ooit iets heeft ontworpen zonder een 
tastbaar prototype.

‘ Zo'n internationale erkenning 
maakt je trots’

Bij voorkeur test ze de laatste prototypes eerst een paar 
weken thuis zelf uit voordat ze akkoord geeft voor pro-
ductie. Al brak ze tijdens het ontwerpen van de Luv-se-
rie met deze traditie: “We hadden onze badkamer kort 
daarvoor helemaal verbouwd, dus het voelde een beetje 
vreemd om die weer overhoop te halen. Mijn zoon op-
perde nog om het bad in de tuin te zetten, maar ik ga 
hem denk ik teleurstellen.”
In het derde winkelpand staat een vergadertafel. Hier 
worden klanten ontvangen en wordt soms geluncht. En 
het vierde winkelpand is van Manz zelf. Het is de meest 
stijlvol ingerichte ruimte. Op een van de tafeltjes ligt 
haar ingeklapte laptop. Ze gebruikt hem vooral om mail-
tjes te sturen. Op tafel liggen schetsboeken en blaadjes. 
De ladder die ze voor Nils Holger Moormann maakte, 
staat tegen de muur. Het was het eerste ontwerp dat in 
productie werd genomen en daarmee haar doorbraak.  

LEER Meestal werkt ze aan vijf tot tien projecten tege-
lijkertijd. Vaak gaat het om erg verschillende zaken; van 
stoelen tot bluetoothspeakers. En van lampen tot kas-
ten. Maar volgens Manz vindt er merkwaardig genoeg 
altijd een kruisbestuiving plaats: “Dan kijk ik terug naar 
de projecten waar ik in een bepaalde periode aan heb 
gewerkt en dan zie ik dat zowel de stoel als de boxen als 
de tas leer bevatten. Alsof de producten elkaar onbewust 
beïnvloeden.” 
Onlangs werd ze door Maison & Objet uitgeroepen tot 
dé ontwerper van 2018. Het was de zoveelste erkenning 
voor de Deense designer. Haar Mikado-tafel is bijvoor-
beeld opgenomen in de collectie van het MoMa. Maar 
ze merkt dat het haar steeds minder doet: “Zo'n interna-
tionale erkenning maakt je trots. En je moet een speech 
schrijven, dus dat is een mooi moment om je af te vragen 
waar je staat met je bureau. Maar aan het begin van je 
carrière zijn prijzen belangrijker. Dan maken ze écht een 
verschil. Er zit vaak geld aan vast, dus het hielp me let-
terlijk overleven.”
ceciliemanz.com

[1]

18020_dvw181kat1_def.indd   16 02-04-20   20:24

dvw 2018 | 1  63

EDWARD VAN VLIET LAAT JEE-O BLOEIEN

ontwerpen

Erik van den Berg Op dit moment staat Milaan in het teken van de 
Salone del Mobile. Ook Nederland is goed verte-

genwoordigd in de Europese designhoofdstad. Net ach-
ter de Dom, in Paleis Francesco Turati, is opnieuw een 
Nederlands paviljoen verrezen. Het hele gebouw staat 
vol Hollandse mode, producten en fotografie. De paleis-
zalen zijn gereserveerd voor ontwerper Edward van 
Vliet, die er drie ‘werelden’ heeft gecreëerd.
Samen vormen de drie ruimtes een denkbeeldig hotel: 
een lobby, een dressing room en een badkamer. In die 
laatste ruimte showt Van Vliet de nieuwe Bloom-serie 
die hij ontwierp voor JEE-O. Het is voor het eerst dat 
de wereld kennismaakt met de nieuwe productlijn, be-
staande uit een bad, waskom en douche. Het industriële 
karakter van JEE-O is overeind gebleven, maar het is wat 
zachter en vriendelijker.
“Ik heb geprobeerd om wat elegantie aan het merk 
toe te voegen”, vertelt de ontwerper een paar weken 
voor de beurs. “Het industriële in het dna van JEE-O 
wilde ik behouden, maar ik heb gezocht naar de ro-
mantische kant van industrie. Ik heb de vertaalslag 
gemaakt naar het Victoriaanse tijdperk. Destijds kon 
alles qua ornamenten en vormen. Op die manier 
kon ik een extra signatuur aan het merk toevoegen.” 

In Milaan wordt deze week de nieuwe Bloom-serie van 

JEE-O gelanceerd. Een stijlvol bad, een vrijstaande dou-

che en een hoge, staande waskom. De lijn is ontworpen 

door de Nederlandse topdesigner Edward van Vliet. 

DVW sprak hem kort voor de presentatie.

“JEE-O begon ooit met buitendouches”, vervolgt de ont-
werper. “Daarom wilde ik een verbinding leggen tussen 
binnen en buiten. De hoeken in de waskom en het bad 
verwijzen naar de geometrische vormen waaruit de na-
tuur is opgebouwd. De vrijstaande douche is gebaseerd 
op een hangende zonnebloem en de bedieningsknoppen 
van de kranen zijn net blaadjes. Vandaar ook de naam 
Bloom, wat letterlijk bloeien betekent.”
De douche en kranen hebben een pvd-behandeling ge-
had, waardoor ze van messing en brons lijken. De waskom 
en het bad zijn gemaakt van DADOquartz; een gietbaar 
composiet van kwarts en hars. JEE-O heeft het laten ma-
ken in Zuid-Afrika. Het is sterk, maar houdt qua gevoel 
en uitstraling het midden tussen kunststof en porselein. 

VLOEREN Het is niet voor het eerst dat de ontwerper 
producten maakt voor de wellnessbranche. Verderop in 
Milaan toont het Spaanse Pomd’or zijn Equilibrium-
collectie, bestaande uit luxe badkamermeubels en -ac-
cessoires van porselein. Waarschijnlijk krijgen ook zijn 
oudere mozaïek-zwembadvloeren van Bisazza en zijn zes 
ViPrint douchevloeren van Villeroy & Boch een plekje in 
een van de stands. En natuurlijk zijn er ook niet-wellness-
gerelateerde producten van zijn hand te zien, zoals de 

Edward van Vliet 

...verbinding tussen 

binnen en buiten… [1]

Bloom [2]

[2]
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Paleis vol 
werelden
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MERK 
100% Made in Italy, presenteert elegante en verfijnde 
‘total look’. Tijdloos Italiaans design van hoge kwali-
teit, ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende 
 architecten, kunstenaars en ontwerpers. Wil kunst in de 
badkamer maar vindt functionaliteit even belangrijk, in-
vesteert in technologie, onderzoekt nieuwe materialen.
Filosofie: ‘Kunst inspireert en prikkelt, design ontwik-
kelt een concept en transformeert het naar functie: we 
kunnen denken dat dit in twee richtingen gaat of zelfs 
tegengesteld is. We moeten ons ervan overtuigen dat dit 
niet waar is [..]. Kunst en design dringen in elkaar door, 
verrijken en voeden elkaar’.
Antonio Lupi begon als specialist in ambachtelijk ge-
maakt glas voor meubeltoepassingen. Spiegels, lampen 
en glazen schalen. Vervolgens meer producten voor 
badkamers voor het hogere segment: tegenwoordig de 
kern van het Toscaanse familiebedrijf. Fabriceert ook 
elementen voor de overige woonruimte. Ziet klanten-
service en een grote collectie als de winnende formule, 
het ‘DNA van het merk’. Geeft voorkeur aan maatwerk 
boven massaproductie om breed oplossingen te kunnen 
bieden.

BEDRIJF
Familiebedrijf, in jaren vijftig gevestigd. Begint onder 
de naam Lupi maar heet nu Antoniolupi, uit eerbetoon 
aan de grondlegger van zijn vier kinderen die in de ja-
ren tachtig in de zaak stappen. Patrizia Lupi is de hui-
dige president, managing directors zijn Andrea Lupi 
(research, ontwikkeling en communicatie), Nello Lupi 
(productie) en Sergio Lupi (klantenservice).
Het bedrijf hecht waarde aan grondgebied en identiteit: 
de meeste van de tweehonderd ambachtslieden en toe-
leveranciers uit de bedrijfsketen komen uit Toscane. 
Heeft daarover gezegd: ‘Het is belangrijk bij te dragen 
aan het culturele erfgoed van ons unieke territorium. 
We moeten de waarde van ons land herontdekken, want 
alleen kwaliteit kan ons land en zijn bedrijven redden’.
Hoofdkwartier en fabriek van 12.000 m2 in Stabbia, 60 
werknemers, 27 miljoen euro omzet. Dertig procent 
voor Italiaanse markt, de rest voor export. Oprichter 
Antonio Lupi had al de wens nieuwe werelden te verken-
nen en ver te gaan. Internationale aanwezigheid reikt nu 
van West- en Zuid-Europa tot Balkanstaten en Rusland, 
Arabische Emiraten, Midden-Oosten, Azië en Amerika. 
Wereldwijd agentschappen en flagship showrooms in 
Stabbia, Turijn, Annecy, Milaan en Chicago

INNOVATIES
Doet research naar nieuwe materialen en patenteert die. 
Recent zijn een aluminiumcomposiet Flumood (wit) en 
Quarzomood (acht kleuren), een kwartscomposiet met 
kunsthars met laag styreengehalte. Cristalmood is een 
nieuwe generatie transparante gekleurde hars. 

GESCHIEDENIS
1950  Opgericht als glaslaboratorium door Antonio 

Lupi in Fucecchio, een paar kilometer van het 
huidige hoofdkwartier in Stabbia. Lupi komt 
zelf uit een landbouwfamilie en is geboren in 
Vinci, de plaats van Leonardo.

Jaren '60  Groeit uit tot industrie in Stabbia, met 
5000 m2 bedrijfsruimte met de beste machi-
nerie op de huidige locatie.

Jaren '70  Bedrijfsgroei, meer distributie en hogere ver-
koopcijfers, aanwezigheid op beurzen in Ita-
lië en in het buitenland, export naar Europa, 
Amerika, Zuid-Afrika en Verre Oosten.

Begin jaren '80
  Markt verandert, financiële moeilijkheden. 

Oude fabriek geveild (en later teruggekocht).
Tweede helft jaren '80
  Duidelijke keus voor samenwerking met be-

kende ontwerpers en architecten. Creatie en 
productie van complete badkamercollectie.

2000  Als eerste badkamerfabrikant op de Salone 
del Mobile in Milaan.

2002 Eerste collectie in Corian.
2006  Overlijden van oprichter Antonio Lupi en 

echtgenote Mara. 
2007  Nieuw bedrijfslogo .
  Eerste samenwerking met kunstenaars: Anne 

en Patrick Poirier (MOMA en Pompidou), die 
het stenen bootbad VascaBarca maken.

2008   Eerste showroom in Milaan.
 Concept ‘bathing with art’.
2017  Diept verband uit tussen kunst en ontwerp. 

Tentoonstelling in het Toscaanse hoofd-
kwartier van werk van Beniamino Servino, 
kunstenaar uit Caserta.

2018  Vergroting van showroom in Milaan en her-
inrichting door ontwerp- en binnenhuis-

 specialisten Fabio Calvi en Paolo Brambilla.

[2] [3]

Introverso [1]

Eclipse [2]

Reflex [3]
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profi el

Alice Broeksma

2018  Introverso: winnaar

2017  Introverso: geselecteerd

Antoniolupi

AWARDS

[1]
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TEKST Alice Broeksma
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Harald Gründl / Martin 

Bergmann / Gernot 

Bohmann [EOOS]

dvw mei 2020

'Wellness for mankind'

Gesa Hansen

dvw oktober 2018

‘Juist de badkamer kan 
kleur gebruiken’

Toan Nguyen

dvw oktober 2015

‘Keramiek is bijzonder, 
maar je moet het leren 
begrijpen’

Carlo Urbinati

dvw maart 2012

‘Wellness werkt niet in 
een kleine badkamer’

Erwan Bouroullec

dvw november 2011

‘In de badkamer moet 
de vorm het lichaam 
verwelkomen’

Miles Hartwell / Matt 

Withington [Splinter 

Works]

dvw april 2015

‘Een bad in de vorm van 
een hangmat’

Marco Piva 

dvw april 2013

‘Echte wellness blijft 
hangen, in je hele lichaam 
en geest’

Marcel Wanders

dvw april 2019

‘Op de ISH schrok ik een 
beetje van al dat wit en 
dat chroom’

Andreas Dornbracht

dvw mei 2011

‘Zuinig zijn op water, 
want dat wordt heel veel 
waard’

Bertrand Illert / 

 Michael Lammel [NOA]

dvw oktober 2017

‘Wij willen merken op de 
voorgrond plaatsen, niet 
onszelf ’

Marc Sadler

dvw mei 2012

‘Imponeren met je bad, 
wat een kinderlijk gedrag’

Cecilie Manz

dvw april 2018

‘Daar in de bergen zag ik 
een kom water voor me, 
op een eenvoudige tafel’

Tom Schönherr 

[Phoenix Design]

dvw april 2014

‘Niemand zit te wachten 
op handleidingen in de 
badkamer’

Paul Flowers

dvw november 2013

‘De perfecte water-
ervaring is ons einddoel 
geworden’

Jean-Marie Massaud

dvw oktober 2019

‘De natuur als inspiratie, 
tegengif voor het op hol 
geslagen leven’ 

Christian Sieger 

 [Sieger Design]

dvw oktober 2014

‘Als slaapkamer en bad-
kamer in elkaar opgaan, 
kun je zoveel meer’

Makio Hasuike

dvw september 2011

‘Ik wist hoe een badkamer 
moest zijn: bijna heilig’

Simone Micheli

dvw maart 2011

‘Ik kan met bijna niets iets 
groots neerzetten’

Dominik Tesseraux 

[Tesseraux + Partner] 
dvw april 2017

‘Wij hebben als eerste de 
overslaande badrand zo 
dun gekregen’

Designers
In tien jaar tijd 

bezocht DVW twintig 

internationaal 

actieve designers 

en designstudio's 

van badkamer- en 

wellnessproducten,  

en twintig Nederlandse 

interieur-ontwerpers 

die zich met wellness 

bezighouden.  

Op deze pagina's staan  

de essentiële uitspraken 

uit hun verhalen.

Martin Schickl [Artefakt]

dvw april 2016

‘Techniek kan botsen met 
het primaire karakter van 
de badkamer’
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Dis Abhelakh /

Daniela Germone

dvw oktober 2016

‘Alles begint met een 
functionele plattegrond’

Marco van Ham

dvw oktober 2014

‘Als ontwerper moet je 
kunnen gedachtenlezen’

Kees Marcelis

dvw november 2013

‘Waarom zijn jacuzzi's al-
tijd zo kitsch? Ze moeten 
rust uitstralen’

Edward van Vliet

dvw april 2018

‘Patronen kunnen ruim-
tes en producten tot leven 
brengen’

Osiris Hertman

dvw april 2014

‘Reliëf kan een bepaalde 
emotie opwekken’

Wim van de 

Oudeweetering

dvw april 2020

‘Ik vertel verhalen’

Jos van Zijl 

dvw september 2011

‘Het gaat er niet om wat je 
in huis haalt maar vooral 
hoe je het neerzet en 
benut’

Robert Bronwasser

dvw oktober 2017

‘Ik wil dingen ontwerpen 
die een glimlach veroor-
zaken’

Piet van de Hoef 

dvw maart 2011

‘Kleuren beïnvloeden wel 
degelijk ons hele gestel’

Michel Ruijgrok

dvw oktober 2019

‘We ontwerpen gastvrij-
heid. Je moet mensen in 
de watten leggen’

Raymond Engelbertink

dvw september 2011

‘De beleving blijft het 
doel’

Mariska Jagt

dvw april 2019

‘Interieurontwerp blijft 
vooral een gevoel’

Boudewijn Roest

dvw april 2013

‘Ik zoek graag extre-
men op. Er is veel meer 
haalbaar’

Lex de Gooijer 

dvw oktober 2018

‘Meestal begin ik met de 
keuze van het natuur-
steen’

Eric Kant

dvw november 2011

‘Ontspannen is geen luxe 
meer, maar een nood-
zaak’

Sara Rosenthal

dvw april 2016

’Nederlandse wellness-
ondernemers springen te 
weinig in op behoeften 
van bezoekers’

Bertel Grote /

Jeroom Jansen

dvw april 2017

‘Het maakt niet uit wat je 
ontwerpt. Als het maar in 
balans is’

Robert Kolenik 

dvw april 2013

‘Ik haal het maximale uit 
het budget’

Stephen Versteegh

dvw oktober 2015

‘De wellnessruimte thuis 
is een beetje een dage-
lijkse micro-vakantie’

Marike Andeweg

dvw april 2015

‘Ik heb de tic ontwikkeld 
overal wasbakken in te 
zien’

Ontwerpers


