APPARTEMENT
PENTHOUSE
TYPE MP02
BEDROOM 3

BEDROOM 2
STUDY
ENTRANCE

Exclusive
design by

CL105 sx

LIVING ROOM

IV240A sx

CORRIDOR

MASTER
BEDROOM

CORRIDOR
DINING ROOM

KITCHEN

Appartement Penthouse Type MP02

THE MAYOR_PENTHOUSE
GENERAL PLAN

CADEAU: INTERIOR DESIGN TIME
Als koper van een nieuwe woning in The Mayor biedt
Co van der Horst u twee uur exclusief interieuradvies
aan met één van de getalenteerde interior designers.
Plan uw afspraak via onderstaande link:

CO VAN DER HORST
Binderij 2, Amstelveen
Tel 020 - 641 25 05

covanderhorst.nl/themayor

www.covanderhorst.nl

Preferred Interior Designer van The Mayor
Ter gelegenheid van de start van The Mayor
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Bespoke interior design
Project The Mayor brengt een grote diversiteit
aan doelgroepen en behoeften samen. Studio Co
maakt voor het ontwerp van het Penthouse gebruik
van de collectie van Molteni&C. Het internationale
karakter van dit Italiaanse designmerk sluit goed
aan bij de architectuur van het nieuwbouwproject.
Materialen uit de collectie, zoals Alpine groen marmer
komen terug in de hoofdentree waar dit wordt
gecombineerd met een houten lambrisering. In het
interieurontwerp lopen verschillende woonfuncties
in elkaar over. Zo is een comfortabele thuiswerkplek
gecreëerd met voldoende opbergruimte, die in
contact staat met de rest van de woning, maar
ook afgescheiden is. Geometrische lijnen, aardse
kleuren en karakteristieke materialen voeren de
boventoon. Ten slotte zorgen de op maat gemaakte
kasten in walnoothout en eiken, het behang en
stoffen uit de textielcollecties van Co van der Horst
voor een gevoel van luxe en warmte.
Voor meer informatie: www.covanderhorst.nl

