FOCUS STOF EN BEHANG

B E E S TA C H T I G

Indrukwekkend, stoer en
beestachtig mooi: leer op de
muur, hier in een oudroze,
gedraaid chevronpatroon. Het
design is van Giorgia Zanellato
voor Studio Art. Leer wordt
mooier in gebruik en heeft
dus in zowel de lente als zomer,
herfst en winter van zijn leven
enorme charme, al is het beter
om het leer niet bloot te stellen
aan vol zonlicht in verband
met verkleuring en het niet te
dicht bij een warmtebron te
gebruiken omdat het leer dan
uitdroogt. Verder is het
onderhoud simpel: af en toe
afstoffen en opwrijven met
een droge doek.
Losange Lumiere Fard Stitched,
vanaf € 1988 per vierkante
meter, studioart.it

BEWEEGMUUR

Muurversieringsbedrijf Flavor Paper bereikte in samenwerking met UM Project een heel
nieuw level in de wereld van behang met hun
‘interactieve behangervaring’ genaamd
Conduct. De wandbekleding bestaat uit
behang met verschillende intrigerende
prints, plus 2 en 3D-elementen die kunnen
schuiven, oplichten en dimmen en geluid
kunnen voortbrengen, zodat er telkens een
nieuw beeld op de muur ontstaat. De naam
behang mag het niet meer hebben, dit is een
bewegende art-installatie voor op je muur.
Alle onderdelen worden op bestelling handgemaakt in Brooklyn, wat inhoudt dat je de
muur geheel naar eigen believen kunt samenstellen, met net zo veel lichtboxen, koperen
elektriciteitsgeleidingsbuizen, multiplex
tegels en behangpatronen als je wilt.
The possibilities are endless. Je bedient
de muur met een touchpad. Conduct won
verschillende designprijzen, waaronder
Best of NYC x Design in Technology 2017.
Prijs op aanvraag, afhankelijk van gewenst
design, flavorpaper.com

76 E L L E D E C O R AT I O N

NATTIGH EID
Uitkomst voor de badkamer: behang dat niks
van nattigheid voelt. Tegels, take a hike! Het
ontwerp dat je hier ziet is van de Italianen
Dario De Meo en Luca De Bona, en heeft een
spannend Karel Appel-gevoel.
Behang Esprit door De Meo + De Bona,
Wet System by Wall&decò, € 160 per
vierkante meter, wallanddeco.com

