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 n WOONDROOM

Studio Piet Boon

Oogstrelende oase   van rust aan de zee
PRACHTIG OP EEN DUIN GELEGEN, GEEFT HET LUXE STRANDHOTEL CADZAND EXTRA 

CACHET AAN DE ZEEUWSE BADPLAATS CADZAND. HET HIGH-END HOTEL WERD UITGEBREID 

EN ONDERGING EEN RENOVATIE. HET INTERNATIONAAL ONDERSCHEIDEN BUREAU STUDIO 

PIET BOON TEKENDE VOOR HET INTERIEURONTWERP VAN HET HOTEL ÉN VAN DE IN HET 

ROYALE EN AANSPREKENDE PAND GELEGEN TOPRESTAURANTS PURE C** EN BLUENESS – 

BEIDE UIT DE KOKER VAN DE STERRENCHEF SERGIO HERMAN.

FOTOGRAFIE: CHANTAL ARNTS
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Slapen, ontspannen, genieten en wegdromen: 
het kan in dit luxeverblijf aan het strand, waar alle 
zintuigen worden geprikkeld. Zwemmen? Dat 
kan natuurlijk in de Noordzee, maar Studio Piet 
Boon ontwierp tevens een luxe zwembad in de 
kelder van het hotel. De kenmerkende Zeeuwse 
kustomgeving vormde de inspiratiebron voor 
het ontwerp van diverse ruimtes. Het kleurenpa-
let geeft een kalme, ontspannen sfeer waarbij de 
omgeving de hoofdrol speelt. Door het gebruik 
van luxueuze en tijdloze materialen krijgen de-
tails en bijzondere kunstobjecten een prominen-
te plek in de verschillende ruimtes. 

BELANGRIJKE STEMPEL
Studio Piet Boon is een wereldwijd bekende 
ontwerpstudio op het gebied van architectuur, 
interieur en productdesign. De studio werd in 
1983 door Piet Boon en Karin Meyn opgericht 
en groeide uit tot een internationaal opereren-
de en multidisciplinaire designstudio. Met het 
werk heeft het bureau een belangrijke stempel 
gedrukt op de wereld van architectuur, interieur 
en productdesign. De studio staat onder andere 
bekend om zijn totaalconcepten. Elk element 
van een project kan daarbij door een team van 
specialisten worden verzorgd: van het volledige 
ontwerp van in- en exterieur, de materialen en 
afwerking, verlichting, stoffering en decoratie, tot 
de complete begeleiding en styling op locatie.
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INTERNATIONALE ERKENNING 
De designstudio wordt internationaal erkend vanwege het vakmanschap, de hoge kwa-
liteit en de sterke ontwerpvisie. In deze visie staat een perfect evenwicht tussen func-
tionaliteit, esthetiek en individualiteit centraal. Dit is terug te zien in een onmiskenbare 
signatuur die zich laat omschrijven als tijdloos, met het gebruik van strakke lijnen en 
sobere elementen. Studio Piet Boon past deze stijl toe in zowel projecten voor de resi-
dentiële markt, alsook die voor de zakelijke markt en hospitality branche, en tevens in 
een uitgebreid assortiment aan producten. Zo heeft Studio Piet Boon onder andere een 
eigen meubellijn en een keuken- en badkamercollectie, die te ervaren zijn in de drie 
showrooms in Oostzaan.

Stap in de wereld 
van Paauwe

Bij Interieur Paauwe komt alles samen. Of u 
nu gaat verhuizen, verbouwen of inrichten 
en of nu interesse heeft in vloeren, meubilair, 
ramen, haarden of maatwerkkasten, wij 
nemen graag al het werk uit handen. 
Informeer eens naar de mogelijkheden!  

TOTAALINRICHTER

Zuidweg 20a | 4316 LB Zonnemaire | T (0111) 40 13 18 | E info@interieur-paauwe.nl        WWW.INTERIEUR-PAAUWE.NL

EXPERT OP 
HET GEBIED 
VAN WONEN

Onze wereld bestaat uit een showroom van 10.000m² met een unieke 
collectie voor binnen en buiten. Waar u zich kunt laten inspireren door 
smaakvolle etalages en stijlkamers of deskundig interieuradvies en 3D 
visualisaties. Bij Interieur Paauwe maken we van uw huis uw thuis.

Studio Piet Boon
www.pietboon.com

DRT Gietvloeren
Vugterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6121203
info@drt.nl
www.drtgietvloeren.nl

Strandhotel Cadzand-Bad
Boulevard de Wielingen 49
4506 JK Cadzand-Bad
Tel: 0117-392110
info@strandhotel.eu
www.strandhotel.eu

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:


