ZIE ONZE ZAAK

FLEXFORM

De nieuwe Tessa Armchair

UPGRADE JOUW INTERIEUR BIJ
CO VAN DER HORST
& FLEXFORM
Co van der Horst is een Boutique Concept Store met
maar liefst 115 jaar ervaring op gebied van interieurdesign. De showroom van 10.000 vierkante meter in
Amstelveen biedt ruimte aan meer dan 250 high-end
interieurmerken. Samen met de exclusieve partners
vormt Co van der Horst een one-stop-shop waar je
terecht kunt voor een compleet interieur. De getalenteerde interieuradviseurs, architecten en decorateurs
werken nauw samen met vakmensen uit de branche
om volledig te kunnen ontzorgen, van ontwerp tot aan
levering en installatie.

FLEXFORM FLAGSHIP STORE
Een van de merken die bij Co van der Horst verkocht
wordt, is het populaire designmerk Flexform. Sinds
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De nieuwe Asolo Sofa

Flexform: stijlvol, elegant en excellent design. Wij zijn
er helemaal klaar voor om onze cliënten te adviseren
bij een nieuw interieur, voorzien van alle luxe in termen
van kwaliteit en stijl waar Flexform bekend om staat.

2017 kun je voor een uitgebreidere collectie van het
Italiaanse designmerk tevens terecht bij de Flagship Store
van 550 vierkante meter aan de Zuidas in Amsterdam.
WHERE STYLE MEETS FUNCTION
Nooit eerder stond het huis zo in het middelpunt van
onze levens, als vandaag de dag. Een goede reden om
het interieur eens onder handen te nemen. De nieuwe
collectie van het Italiaanse bedrijf Flexform, dat wereldwijd geroemd wordt om de vakmanschap en kwaliteit
van materialen, overstijgt opnieuw de grenzen van tijd
en mode. Het huis van de toekomst is volgens Flexform
multifunctioneel. Een uitgebalanceerde, gastvrije en
beschermende leefomgeving om je vrije tijd door te
brengen met familie en vrienden, maar ook om comfortabel te kunnen werken.

PLAN JOUW AFSPRAAK
Ben je van plan om langs te gaan in een van
de winkels? Dan is het advies vooraf een
afspraak te maken zodat de adviseurs de tijd
kunnen nemen en je de beste service kunnen
bieden.
Valerie van Berkel, interior designer

PERSOONLIJK ADVIES
Valerie van Berkel, interior designer bij Flexform
Amsterdam: “De nieuwe interieurcollectie 2020 is opgedragen aan liefhebbers van de tijdloze esthetiek van
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FLEXFORM FLAGSHIP STORE
Beethovenstraat 396
flexformamsterdam.nl
CO VAN DER HORST
Binderij 2, Amstelveen
covanderhorst.nl
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