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UPDATE OUTDOOR

De naam Piet Boon doet wellicht 
bij velen een belletje rinkelen. 
De Studio Piet Boon  ging open 
in 1983 in Oostzaan, waar het 

bedrijf nog steeds gevestigd is. Inclusief drie 
bijhorende flagshipstores. Aanvankelijk 
specialiseerde Piet Boon zich in op maat 
gemaakte interieurs en interieurproducten, 
maar daar kwam verandering in toen Karin 
Meyn in 1986 tot de studio toetrad als 
Creatief Director Interieur en Styling. 
Vandaag is het een wereldwijd opererende 
ontwerpstudio voor interieur, exterieur en 
productontwerp. Naast zijn eigen design-
meubels - voor binnen en buiten - ontwerpt 
Studio Piet Boon ook totaalinterieurs voor 
woningen, kantoren en hotels. Voor aanvul-
lende artikelen werkt Studio Piet Boon 
samen met andere designmerken. 

TIJDLOOS DESIGN
Wij ontdekten vorig jaar in Cadzand in 
avant-premiere twee nieuwe outdoor-
collecties die de bestaande NIEK-collectie 
aanvullen. Vanaf nu zijn ook TIMME en 
BENTE beschikbaar. Deze nieuwe buiten-
meubelen sluiten perfect aan bij de andere 
collecties en zijn dus onderling combineer-
baar. De typische Piet Boon-signatuur is 
herkenbaar. De meubels, met gebogen 
details en subtiele afwerkingen, zijn een 
mooi staaltje van tijdloos design. Ze zijn een 
tikkeltje Japans geïnspireerd en spelen 
daardoor perfect in op de Japandi-trend 
(een combinatie van design en trend-
elementen uit Japan en Scandinavië).   

LICHTERE UITSTRALING
De collectie TIMME bestaat uit een teak-
houten eettafel die in verschillende maten 
beschikbaar is. Er zijn de bijpassende 
eetkamerstoelen die zowel met als zonder 
armleuningen verkrijgbaar zijn en er is 
een leuke eettafelbank. Let op een interes-
sant gegeven: door de handig geplaatste 
poten kun je de tafels zonder tussenruimte 
naast elkaar plaatsen. Alle stoelen zijn 
voorzien van luxekussens vervaardigd  
in hoogwaardige sto!en uit de Piet Boon-
collectie, maar zelfs zonder de kussens 
ogen de stoelen elegant. Door zijn lichtere 
uitstraling past de collectie goed in  
kleinere buitenruimtes zoals terrassen  
en patio’s.

CREËER JE SETTING
BENTE is dan weer de eerste gesto!eerde 
loungeserie in de outdoorcollectie van Studio 
Piet Boon. Er zijn twee complete banken in 
vaste maten, open bankelementen, een salon-
tafel, een fauteuil en een poef. Met de poef 
kun je de fauteuil veranderen in een ligbed. 
De open eindbank-elementen kun je combi-
neren met een salontafel om een hoekbank- 
setting te creëren. Opvallend voor deze lijn 
zijn de afgeronde hoeken op alle houten 
onderdelen en verzachte details op de rugleu-
ning en armleuningen. Aan jou de keuze om 
deze meubels binnen of buiten te plaatsen. 
Waar je ze ook zet, ze staan sowieso garant 
voor esthetiek, functionaliteit en comfort. 

Meer info op pietboon.com

NAAR 
BUITEN!
Lang leve het buitenleven!  
Bij ELLE Decoration houden we het 
graag esthetisch, dus nestelen we ons 
het liefst in designvol - én comfortabel -  
outdoormeubilair… 
tekst Amelie Van Campenhout


