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OP MAAT ONTWORPEN
INTERIEURS VAN STUDIO CO
Boutique Concept Store Co van der Horst viert dit jaar
het 115-jarig jubileum. De showroom van maar liefst
10.000 m2 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 naast interieuritems, terecht kunt voor keukens,
badkamers, open haarden, kunst, parketvloeren, en
beeld en geluid.

ONTZORGING VAN A TOT Z
Vanuit de groeiende vraag naar volledige ontzorging
van de klant, ontstond twee jaar geleden een in-house
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ontwerpstudio. Studio Co is dé exclusieve ontwerpstudio binnen Co van der Horst waarbij je terecht kunt
voor een volledig interieur. De studio onderscheidt
zich op het gebied van persoonlijke begeleiding,
waarbij alle zorg uit handen wordt genomen; van
meubilair, stoffering tot aan de verlichting en styling
van het interieur.
SLEUTELKLAAR OPLEVEREN
Chantal Vermeulen is Interior Designer bij Studio Co
en legt ons uit hoe een project bij hen aangevlogen
wordt: “Middels een live presentatie kan de klant alle
interieurwensen op voorhand bekijken, voelen en

ervaren. Vervolgens gaan we met het team van start.
Naast ons eigen gekwalificeerde meubelmakers, stoffeerders en decorateurs hebben wij een vaste samenwerking met vakkundige timmermannen, stukadoors en
schilders. Daarmee kunnen wij een dergelijk project
sleutelklaar opleveren, inclusief schoonmaak en verse
bloemen. Gedurende zo’n traject van ontwerp tot oplevering ben ik de vaste contactpersoon voor de klant.”
PARADEPAARDJE
“Een van mijn paradepaardjes is een appartement
in een nieuwbouwproject op het Amstelkwartier. Het
luxe appartement heeft een geweldig uitzicht over de
Amstel en de rest van de stad. Mijn klant woont het
grootste deel van het jaar in het buitenland, in Studio
Co vonden zij de ideale partner. Mijn inspiratie voor
dit ontwerp was ‘Heavens break’, het moment waarop
de zon door de wolken komt. De warme tinten gecombineerd met koelere tinten zorgen voor een prachtige
harmonie,” vertelt Chantal trots.

Chantal Vermeulen Interior Designer
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