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NIEUW! 

Binnenkomers 
voor binnenblijvers.

10 14

DECORATIE

A number
of small things.

HOUT

Uit het goede
hout gesneden.

VERLICHTING

Watt zegt u?
Led the light in!

LEERKRACHT

Een oogstrelend 
ambacht.

KLEUR

Wie durft buiten 
de lijnen kleuren?

SLAPEN

Het nachtleven,
een sprookje?

KASTEN

Think inside
the box.

STOF

Looking for 
some hot stof?

INKIJKEXEMPLAAR

Designwoning
Mollem.

2

Actievoorwaarden in de showroom of binnenin dit magazine. 
Acties en prijzen onder voorbehoud van drukfouten, zolang de voorraad strekt.
Concept & lay-out: www.canada-gent.be

INTERIOR  | TOONZAAL 1

Arco - Atelier 7 - Bonaldo - Brühl 
Cattelan Italia - Conform - De Sede
Design On Stock - Diadesi - Dividi - Draenert 
D-Tec - Durlet - Erba - Erpo - Foscarini
FSM - Himolla - Hülsta - Joli - Jori - Kartell
KFF - Kristalia - Lago - Leolux - Ligne Pure
Limited Edition - Linteloo - Magis
Misura Emme - Mmood - Naos - Noteborn
Objekten - Oluce - Piure - Pode - Porada
Prandina - Rolf Benz - Schönbuch - Sur&Plus
Tonelli - Toulemonde Bochart - Trones
Van Rossum - Vibia - Willisau

DESIGN  | TOONZAAL 2

Alias - Anna Torfs - Arper - Artemide
Artifort - Baleri Italia - B&B Italia - Bic
Bloom - Brokis - Carl Hansen - Casalis
Cassina - Ceccotti - Classicon - Cor
Danskina - Desalto - Edra - Extremis 
Fast - Fiam - Flexform - Flos - Fontana Arte
Fritz Hansen - Hay - Interlübke - Jov 
Kasthall - Kettnaker - Knoll - La Palma
Ligne Roset - Louis Poulsen - Luceplan
Lumina - Maxalto - MDF Italia - Minotti
Moooi - Molteni & C - More - Onno - Pallucco
Pastoe - Poliform - Rausch - Rimadesio
Serralunga - Spectrum - Team by Wellis 
Vitra - Walter Knoll - Zanotta

SLEEP-SENSE  | TOONZAAL 2

Auping - Beka - Chris Mestdagh 
Lattoflex - Lexington - Magnitude
Swissflex - Bella Donna - Brinkhaus
Designers Guild - Essenza - Lysdrap
Marc O’Polo - Mirabello - Nina Ricci
Slabbinck - Smartsleeve - Verilin

Nu de bladeren buiten een kleurig vliegend tapijt creëren, 
zijn wij helemaal klaar voor een prinsheerlijk binnenleven. 
De Biënnale Interieur Kortrijk 2016 is net achter de rug 
en had net als de designbeurzen van Milaan en Keulen 
heel wat nieuwe design stories in petto. Traditiegetrouw 
schuimden onze interieuradviseurs deze internationale 
hoogdagen van het design af in hun zoektocht naar 
potentiële hoofdrolspelers in ons eigen COCKAERT 
verhaal. In dit magazine schotelen wij u, 
naast een pak klassieke protagonisten, alvast ook 
een selectie nieuwkomers voor die onze fantasie wisten 
te prikkelen. Deze kleine greep uit het ruime COCKAERT 
aanbod wil vooral onze achterliggende visie 
en passie overbrengen. Geen puur kijkboek, 
maar een raamvertelling als visitekaartje dat graag 
de weg wijst naar onze showrooms.

Want aangezien u thuis bovenal uw eigen verhaal 
schrijft, kan u in onze toonzalen best zelf komen voelen 
welke wending u verkiest. Assepoester levert alvast het 
bewijs dat zelfs gewoon een paar nieuwe schoenen je 
leven ten goede kan veranderen. Wat moet het effect 
van een inspirerende gloednieuwe thuisomgeving 
dan wel niet wezen. 

Wij wensen u alvast veel leesplezier.
Hopelijk tot binnenkort

Cindy & Stefaan Cockaert

VOORWOORD

Once upon a time
… in designland.

ICONIC
ONL INE  POP -UP  SHOP

5 —  18.11.2016

14 days,
 14 design 

deals!

I CON IC .COCKAERT. BE
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Joco, een ontwerp van EOOS, is uitstekend in 
vorm. Elegantie troef in deze aluminium-staal 
constructie dankzij de verfijnde pootstructuur. 
Gelaserde geometrische structuren in het zwart 
tafelblad zorgen voor een gesofisticeerde 
look en een verbazingwekkend licht-en 
schaduwspel.

WALTER KNOLL
JOCO

PASTOE
DESK EB01

Geometric black
is back!

Groen licht voor 
zwartkijkers.

DESIGN ON STOCK
RILA 

ARCO
FRAME I I

MDF ITALIA
SAG

ZANOTTA
JUNE + SANTIAGO

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

PODE
SKITCH

NEW

NEW

NEW

CASSINA
133 ICO



6 7

CASSINA
BEAM SOFA SYSTEM 

MINOTTI
FREEMAN

NEW

NEW

Carl Hansen brengt met de FH 429 
het allerlaatste ontwerp van Fritz Henningsen 
opnieuw op de markt. Designed in 
1954. Vintage signature chair met 
onweerstaanbare sterallures. Verkrijgbaar 
in eik of walnootframe en diverse stof- of 
ledervarianten.

CARL HANSEN
FH429

Nostalgie troef: Spreken is zilver, 
mijmeren is hout. 

Nostalgie troef bij Carl Hansen. 
Ook de Colonial Chair van Ole Wanscher, een 
design uit 1949 baant zich sindskort een weg 
naar de leefwereld van talrijke melancholische 
designlovers. Wat een heerlijke knik op het eind 
van de armsteunen. Zitting uit handgeweven 
riet, leder of stof. Fan!

CARL HANSEN
COLONIAL CHAIR

NEW NEW

CARL HANSEN
FH429

PORADA
BIBL IO
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SHORT 
NOTICE

Het Bauhaus kende slechts een 14-jarig 
blitsbestaan, maar een kleine eeuw later 
(her)kent menig designliefhebber de stempel 
die de Duitse school op de interieurwereld 
wist te drukken. In het voorjaar van 2017 is 
de Vitra tentoonstelling #itsalldesign te gast 
in Art & Design Museum Brussel. Maak kennis 
met de turbulente Bauhaus geschiedenis en 
het verband met hedendaagse ontwerpers. 
 
WWW.ADAMUSEUM.BE

BAUHAUS EXPO
ADAM BRUSSEL

17.03.2017  – 11.06.2017

Na Cassina vorig jaar, kiest nu ook Italiaans 
designhuis Molteni voor een buitenlandse creatief 
directeur. De keuze viel op de Belg Vincent Van 
Duysen (°1962). Zeer opvallend is de veelzijdigheid 
van Van Duysen. Naast woningen, kantoren en 
winkelinrichtingen ontwierp hij reeds talriijke 
meubelen en ‘designobjecten’ voor internationaal 
gerenommeerde merken. Een echte Belgische 
‘international’ die zich zowel thuis voelt in Europa, 
de Verenigde Staten als de Arabische wereld.
 
WWW.MOLTENI.IT

Het Unesco Werelderfgoedcomité benoemt de 
Antwerpse woning Guiette van Le Corbusier tot 
werelderfgoed. Het enige bewaarde bouwwerk 
van Le Corbusier op Belgische bodem werd in 
1926 gebouwd als woonhuis en atelier voor 
de Antwerpse schilder René Guiette en is één 
van de vroegere werken uit het oeuvre van Le 
Corbusier. Het huis werd in 1978 beschermd 
als monument en in de jaren ‘80 volgde een 
zorgvuldige restauratie onder leiding van 
architect Georges Baines. Ons land telt nu 
precies twaalf werelderfgoederen.

ANTWERPSE HUIS 
GUIETTE  VAN 
LE  CORBUS IER  IS 
WERELDERFGOED

De nagelnieuwe Deadline spiegelserie van Cassina 
knipoogt naar de kunst- en filosofiewereld. 
The man behind the mirror, Ron Gilad, wil met zijn 
collectie in vraag stellen wie we zijn en wat we 
zien. Deadline bevat rechthoekige en vierkante 
items, elk met een poëtische naam, die allemaal zijn 
opgebouwd uit twee overlappende spiegels. 
Zo creëert Gilad twee perspectieven die het artwork 
mooi laten (be)leven. Een massief essenhouten frame 
met een natuurlijke of zwart gebeitste afwerking biedt 
de perfecte omkadering voor heerlijke reflecteersessies. 

WWW.CASSINA.COM

DEADL INE: 
CASSINA  K IEST 
VOOR MOMENTEN 
VAN REFLECT IE

VINCENT 
VAN DUYSEN 
Creatief directeur 
Molteni

MOLTENI
DIAMOND

B&B ITALIA
DIESIS

CASSINA
RIO

WALTER KNOLL
JOCO

Verslingerd aan marmer?

FLOS
ARCO

Marmer blijft de steen der ‘vree’ wijzen. Ook in 2016 blijven we verknocht 
aan het idee dat we met het blote oog zien waar de producten in ons huis 

vandaan komen. Natuursteen blijft in het algemeen very hot én cool tegelijk. 
We combineren alvast enkele klassiekers met nieuwkomers.   

DRAENERT
MANOLO

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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Uit het goede 
hout gesneden.

CARL HANSEN
CH 24

H O U T

Hout vasthouden. Elke dag opnieuw. 
Een diepgewortelde ambitie die iedereen 
makkelijk op eigen houtje kan vervullen. 

Omdat er zoveel opportuniteiten zijn, 
lijkt het ons niet zo gek dat velen 

het bos door de bomen niet meer zien. 
Wij helpen graag met een 

bloemlezing van enkele organische 
interieurelementen. Allesbehalve 

houterige ontwerpen, maar stuk voor 
stuk afstammelingen van hoogwaardige 

designmerken.

Marcel Wanders zet met 
de Nut Lounge Chair een heerlijk veilige 

thuiscocon op (vier) poten. Moooi!

MOOOI
NUT LOUNGE CHAIR

Ellipsvormige tafel uit solide hout die zich kan 
ontplooien tot perfect tafelgezelschap voor 

onverwachte mee-eters. Tot vier complementaire 
uitschuifbladen kunnen apart bijgekocht 

worden. Verkrijgbaar in beuk, eik en walnoot. 
Verschillende afwerkingen mogelijk.

CARL HANSEN
CH338

ALKI
KUSKOA

VITRA
WOOD TABLE

LIGNE ROSET
CM191

VAN ROSSUM
PINK

PORADA
SAFFO

Een van de kleinste telgen vervaardigd in 
Designstudio LucidiPevere. De duidelijke 
nerfstructuur zorgt voor een puur natuur 

gevoel,  het onderstel van zwart gelakt staal 
biedt elegant en industrieel tegengewicht. 

Klein én bijzonder fijn.

LIGNE ROSET
ALBURNI

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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Een echte laatbloeier, deze CH20 Elbow Chair. 
Hoewel hij in 1956 als prototype werd ontworpen 
door Hans J.Wegner, werd CH20 pas voor het eerst 
geïntroduceerd in 2005. Meteen won de stoel in 
New York de ‘2005 ICFF Award’ als beste re-editie. 
De karakteristieke rugleuning, gemaakt uit één stuk 
massief hout (eik of beuk) dat wordt gestoomd en 
verder manueel bewerkt en geschuurd wordt, 
doet dienst als rugleuning én armsteunen. 
Comfortabele desk en dining chair.  

CARL  HANSEN
CH20

More heeft lak aan tijdsgebonden ontwerpen. 
De Duitsers gaan steevast voor tijdloze en 
minimalistische ontwerpen. Less is More, 
ten voeten uit. Bij wie een hekel heeft aan 
lades en deuren, ligt deze console absoluut 
in de bovenste schuif. 100 % made 
in Germany, verkrijgbaar in eik natuur 
of gerookte, Amerikaanse notelaar. 
Ook volledig in messing te bestellen.

MORE
LAX

Piergiorgio en Michele Cazzaniga zetten 
met de Tense Wood table een lichtgewicht 
met massieve designuitstraling op poten. 
Hun geheim? Een vederlicht intern frame van 
aluminium en polystyreen. De 3 millimeter 
dikke massief houten laag (met transparante 
acryl finish) die over het frame en het tafelblad 
is aangebracht zorgt voor een warme en 
allesbehalve houterige uitstraling.

MDF I TAL IA
TENSE WOOD

WILLISAU
VALERA

NEW

NEW

NEW
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Met of 
zonder kapje: 
het licht zien 

is goud 
waard.

De lampen van Secto 
zijn handmade, 
Fins, geometrisch 
én ecologisch.
Fan van Skandinavisch 
Design? Secto doet 
het Hoge Noorden bij 
u thuis (ver)schijnen.

SECTO
PETITE

Michael Raasch tekent 
met Magnet voor een 
ingenieuze lampenfamilie. 
Opvallendste eigenschap: 
de magnetische lampenkap 
die je op eender welke 
hoogte kan bevestigen. 
Een echte magneet voor 
wie houdt van technische 
hoog- of laagstandjes.

LIGNE ROSET
MAGNET

Lumière XXS en XXL vormen 
een kers op de twintigste 
verjaardagstaart van Foscarini 
klassieker’ Lumière’. Geen 
klassieke remake, maar een 
herinterpretatie met aangepaste 
vormen en afmetingen. De ronde 
voet werd een driepikkel en zoals 
de namen al laten vermoeden, 
hebben we met XXS een kleine 
en met XXL een grote variant. 
Lichtjes anders, maar even 
‘epic’ als de originele versie.

FOSCARINI
LUMIERE XXS / XXL

Deze lamp van Guillaume 
Bardet is vervaardigd uit 
handgedraaid keramiek 
met mat zwarte buitenkant 
en glanzende koper 
binnenkant. Wat ons betreft 
mag Mardi zeker ook op 
jeudi, vendredi en alle 365 
dagen van het jaar ten 
tonele schijnen.

LIGNE ROSET
MARDI

OLUCE
ATOLLO

GOLDEN EDIT ION

V E R L I C H T I N G

Zit de sfeer goed, 
ook in donkere dagen? 

Verlicht worden kan wonderen doen.
Watt wij bedoelen? Led the light in! 

We laten ons licht schijnen over enkele 
stralende ontwerpen die ongetwijfeld 

een lampje doen branden 
bij gepassioneerde 
designliefhebbers.

Geen groot licht? 
Met een tafellampje neem je 
geen sprong in het duister.

LIGNE ROSET
BRASSBELL

MOOOI
RANDOM

SECTO
VARSI 1000

BROKIS
BALLOON

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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LIGNE ROSET
PARACHUTE

Eva werpt met zijn zwevende 
lichthoorn met kaarslichtintensiteit 
indirect een ander licht op uw 
interieur. Alles zit in een glazen 
koker met één enkel LED licht 
als basis. Op ooghoogte is de 
lichtbron onzichtbaar. De dimmer 
van de lamp is een wieltje dat 
rond de onderkant is bevestigd. 
See the light, feel the light!

LUMINA
EVA

Het hart van de Artichoke 
blijft decennia na het eerste 
levenslicht nog steeds vurig 
branden. Deze klassieker 
pur sang gooit hoge 
ogen zonder dat hij uw 
tafelgezelschap ook maar 
enigszins in de schaduw zet.

ARTICHOKE
LOUIS POULSEN

De Flos Spun serie is 
een unieke collectie 
lampen van de hand 
van Sebastian Wrong. 
De tafel-en vloerlampen 
met trompetvoet zijn 
gemaakt van aluminium 
en beschikbaar in de 
kleuren zwart, wit, grijs en 
gepolijst aluminium.

FLOS
SPUN L IGHT

Concrete Sky is meer dan 
alleen een nummer van 
Beth Orton. Foscarini zorgt 
met APlomb voor een 
betonnen lampenkaphemel. 
Zowel alleen als in 
compositie verlicht de 
lamp op een directe, maar 
sfeervolle manier je tafel. 
Uniek en veel (ver)lichter 
dan u zou durven denken!

FOSCARINI
APLOMB

FLOS
CAPTAIN FL INT

LUMINA
FLO AMBIENT

ARTEMIDE
CADMO

MOOOI
RAIMOND

NEW

NEW



FRITZ HANSEN
THE EGG
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L E D E R

De inrichting van een interieur 
betekent deels een zintuiglijke opdracht. 

Op de tast voelt u vaak wat u het beste 
ligt of zit. Sinds jaar en dag kiezen 

duizenden leergierige designlovers 
voor een looiend zitlandschap. 

Onderhoudsvriendelijk en tijdloos, 
de meest aangehaalde argumenten. 

Dat het materiaal bovenal fenomenaal 
krachtig en prachtig is, proberen wij met 
een aantal pagina’s  leerstof te illustreren.

Leather you like it or not, 
it stays endlessly hot. 

Discrete 
ele(er)gantie 

zit steevast 
als gegoten.

Naar aanleiding van zijn 50-jarig 
bestaan haalde ROLF BENZ al het beste 

uit de (archief)kast. Deze jubileumeditie heeft 
een nieuwe soort gevouwen, doorstikte naad, 

een innovatieve relaxfunctie en een veelheid
 aan uitvoerings-, afwerkings- en 

combinatiemogelijkheden. 
Niet voor niets geselecteerd 

voor de German Design Awards.

ROLF BENZ
RB 50

Smart Sofa’s, ze bestaan. 
De Essential van Edra is er 
een toonvoorbeeld van. 
De kussens bestaan uit verschillende 
secties en kunnen zich voor alle 
mogelijke functies laten omvormen. 
Onthaasten is (elkaar) ontmoeten. 
En laat dat nu net het belangrijkste 
opzet van deze Essential wezen. 
Chillax!

EDRA
ESSENTIAL

NEW

B&B ITALIA
RICHARD

NEW

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign



20 21

Meet William, koning van de leefwereld. 
Onvermijdelijke klassieker én Italiaans leermeester pur 
sang. Verbluffend hoe ontwerper Damian Williamson hier 
aan de slag gaat met volume, comfort en rechtlijnigheid. 
Minimalisme tot in de meest verfijnde details. 
Zijn zachte kant ontwikkelt William, zoals velen, in het 
kussen. De warmte van het ziteiland wordt door de kussens 
naar een ander niveau getild. De fijne aluminium poten 
geven de bank een vederlichte toets. Verkrijgbaar in diverse 
stoffen en leersoorten.

ZANOTTA
WILL IAM

Met Buenavista, een modulaire zitbank op basis 
van kubistische blokken, oogst Anita Schmidt 

vast en zeker opnieuw binnen- en buitenlandse 
erkenning. De blokken doen dienst als zitkussen, 

rug- of armleuning en zijn in verschillende breedtes 
en hoogtes verkrijgbaar. Elegante meezitters: de 

verfijnde bronskleurige of zwarte hoekpootjes die 
de zetel laten zweven, en de voetbanken / tafeltjes 

die het geheel compleet persoonlijk maken.

DURLET
BUENAVISTA

DE SEDE
DS21

NEW

Een ziteiland dat zijn naam deelt 
met een van de bekendste kunstmusea 

ter wereld, kan niet anders dan 
monumentale vormen aannemen.

LIGNE ROSET
PRADO

DE SEDE
DS21

NEW

NEW



We liegen niet en nemen je niet bij de neus.
Als je vijf stoelen koopt, 

houden we gratis een zesde stoel vrij.
Actie op de volledige collectie.

S T O E L E N A C T I E

5+1
GRAT I S
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MDF ITALIA
FLOW SL IM

CASSINA
HOLA

HAY
ABOUT A CHAIR

ARCO
CLOSE

LA PALMA
MIUNN

WALTER KNOLL
DEEN

VITRA
DAR

VITRA
WIRE CHAIR

ROLF BENZ
7800

ARCO
EASE

KFF
MAVERICK

BONALDO
F I L LY UP

CARL HANSEN
CH 24

KRISTALIA
ELEPHANT

ARPER
CATIFA

HÜLSTA
S 200

ARTIFORT
L ITTLE TUL IP

VITRA
PANTON CHAIR

CATTELAN ITALIA
RITA

VITRA
DSR

WALTER KNOLL
L IZ

VITRA
HALL

FRITZ HANSEN
DROP

JORI
PIURO

CATELLAN
ISABEL

DESALTO
KOKI

CARL HANSEN
CH 20

DURLET
MESSEYNE

22
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Simple is Nice. Dat moet de insteek geweest zijn 
van deze opvallend luchtige pied-à-terre in Nieuwpoort. 

De oppervlakte is beperkt, maar door de combinatie 
van wit en hout creëer je extra ruimtegevoel. 

Een frisse zeebries buiten, 
een verfrissende designwind binnen. 
Wood, White, Waw! Opzet geslaagd. 

Appartement in Nieuwpoort
BUITENVERBLIJF

1  VITRA  –  EAMES LOUNGE CHAIR  -   FAUTEUIL

2  B&B ITALIA  –  CHARLES  -   ZETEL

3  POLIFORM  –  MADISON  -   VESTIAIRE

4  HAY  –  ABOUT A STOOL  -   KRUK

5  ANNA TORFS  –  CAJA  -   GLASWERK

6  ARTEMIDE  –  TOLOMEO  TAVOLO  -   TAFELLAMP

7  INTERLUBKE  –  CUBE F INE  -   HANGKAST

8  MDF ITALIA  –  FLOW SL IM  -   STOEL

9  ARCO  –  BASE  -   TAFEL

10  LIGNE ROSET  –  MULTY  -   ZETELBED

11  MAGNITUDE  –  BOXSPRING  -   BED

12  HAY  –  TRAY TABLE  -   B I JZETTAFEL

13  SPECTRUM  –  PHIL   -   TAFEL

14  ALIAS  –  BIPLANE  -   TAFEL

15  KETTAL  –  PARK L IFE   -   STOEL

1

2

3

4

9 8

7

5

6

10
13

14 11

12

1

8

4612

15
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S T O F

Van neutrale effen bekleding tot 
extravagante kleur-en patroonkeuzes 
die ongetwijfeld jarenlang stof doen 

opwaaien, de variatie is oneindig. 
Flamboyante vormen gaan niet zelden 

gepaard met extravagante kleurnormen, 
maar grijs blijft ook altijd wijs. 

Les goûts et les couleurs 
ne se disputent pas.

ROLF BENZ
TONDO

Looking for 
some hot stof?

ROLF  BENZ
TONDO

ROLF  BENZ
NUVOLA

MINOTTI
ANDERSEN

In TONDO zit ‘de passagier’ centraal. 
De eindeloze combinatiemogelijkheden maken een heel 
persoonlijke zit- en ligpositie mogelijk. Wie optimaal 
wil genieten, combineert een extra diep element met een 
hoge rug. Eigenzinniger? Kies dan voor elementen met 
verschillende rughoogtes. Het zit- en ligcomfort kan met 
losse rugkussens in twee hoogtes perfect aan elke situatie 
worden aangepast. Tondo is iedereen op het lijf geschreven.

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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FRITZ HANSEN
FRI  / RO

LIGNE ROSET
PLOUM

MONTIS
AXEL XL

Een echte Leolux bank is een plek vol geborgenheid. 
De gastvrije Oscar is het perfecte voorbeeld. Met zachte 
leuningen en een vriendelijk nonchalante stoffering in 
leer of stof. Zonder rechte lijnen, maar met een uiterst 
verfijnde afwerking van de pootjes en de biezen. 
Geniet van de elegantie, een Oscar waardig.

LEOLUX
OSCAR

ZANOTTA
BOTERO

NEW

WALTER KNOLL
JAAN L IV ING
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R E L A X

Ontspannen doen we het allerliefst in 
stijl, met veel aandacht voor design en 

ergonomie. Gemoedstoestand: actief of 
eerder passief? Dit inventief gezelschap 

laat ons volledig zelf bepalen in hoeverre 
we helemaal onderuit gehaald willen 

worden. Ontdek een gamma relax 
fauteuils van allerlei (al)looi. 

Verdraaid knap vakmanschap. 
Tijd voor een repoosje, 

Doornroosje.

LEOLUX
CARUZZO

CASSINA
LC4

CASSINA
P22

FRITZ HANSEN
RO

PODE
SPARKLE

JORI
BRAINBUILDER

VITRA
LOUNGE CHAIR

COR
CORDIA

BONALDO
DOPPLER

Wie durft buiten 
de lijnen kleuren?

K L E U R

Niet iedereen laat zich makkelijk in 
een welomlijnd k(l)eurslijf duwen. 

Speciaal voor die buitenbeentjes zetten 
wij enkele extravagantere design items 

extra in de verf. Loop rood aan van opwinding 
en colour your world naar hartenlust, want 

thuis moet je echt 'gelemaal ' 
jezelf kunnen zijn. Lach niet groen, 

we hebben suggesties voor elk budget 
in petto. Je hoeft je dus zeker 
niet per se blauw te betalen.  

De ideale rustbrenger biedt 
ondersteuning bij elk kantelpunt.

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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LIGNE ROSET
TOGO

WALTER KNOLL
375

CASSINA
UTRECHT C90

LIMITED EDIT ION

MONTIS
ENZO

CASSINA
LADY

FRITZ HANSEN
RO

LEOLUX
GUADALUPE

Bij Thea op de sofa? Dat kan op allerlei manieren. 
Ontwerpsters Carolina Galan en Lina Obregón hebben een 
modulair zetelconcept bedacht dat bestaat uit verschillende 
modules, stofsoorten en bijbehorende accessoires. 
Van rechthoek tot vierkant tot L-vorm, telkens zit de uitgekiende 
balans tussen comfort, sfeer en dynamiek als gegoten. 
Wie graag eens varieert, komt bij Thea volledig aan zijn trekken.

MDF I TAL IA
THEA

PODE
FOLD

NEW

Interieurkleur
van het jaar 2017:

'Denim Drift'

LEOLUX
PALLONE
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D E S I G N

R O U T E

Merk-waardig internationaal: 
deze ‘trip down design lane’ 

is niet gebaseerd op de oorsprong 
van designers, maar op 

de thuishaven van designmerken. 
We zetten per land wel 

enkel ontwerpen 
van designers met 

dezelfde oorsprong 
in de spotlights. 

D E N E M A R K E N

De Deense designfamilie spreekt tot de verbeelding. 
Met klinkende namen als Arne Jacobsen, Fritz Hansen, 
Carl Hansen, Rolf en Mette Hay hoeft het geen betoog 

dat deze Skandinaviërs zich niet enkel letterlijk, 
maar ook figuurlijk bovenaan op de kaart 

van het Europees designlandschap hebben gezet. 
The true North, strong and free!

Fritz Hansen

Hay

Carl Hansen

CH 24

CH 07

ABOUT A LOUNGE

MEGA SOFT

PK22

EGG CHAIR

THE SWAN

Verken het pad 
van enkele

leefruimtepioniers  
in vogelvlucht.

PALLUCCO
FORTUNY LAMP

DENEMARKEN

DUITSLAND

NEDERLAND

BELGIË

FRANKRI JK

ITAL IË

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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Durlet

Extremis

Mmood

OLIVER

BERTUS

WING

HOPPER

Jori

D U I T S L A N D

BO

IDAHO

N E D E R L A N D

Walter Knoll

Dutch design is een engelstalige verwijzing naar 
de Nederlandse ontwerpesthetiek: minimalistisch, 

experimenteel, innovatief, onconventioneel en 
met een gevoel voor humor. Designmerken als 

Arco, Pastoe, Spectrum en Leolux dragen bij aan 
de opmars van Nederlands design, evenals enkele 

belangrijke beleidskeuzes zoals de toegankelijkheid 
tot designopleidingen van hoge kwaliteit en de 

overheidssteun voor jonge ontwerpers. Tonnen respect 
voor lage landen die hoge designtoppen scheren.

Degelijk. Hoe positief die stempel ook bedoeld mag 
zijn, het voelde jarenlang als te ‘verdienstelijk’ aan 

en is allesbehalve een vlag die de lading van het Duits 
hedendaags design dekt.  Merken als Rolf Benz, 

Piure en Interlübke maakten komaf met dit imago 
en ondersteunen de Duitse pioniers van Walter Knoll 

ondertussen in hun missie om zich voortaan enkel 
nog puur functioneel in een hoekje te laten duwen.   

Rolf Benz
Piure

Interlübke

Sur&Plus

Pastoe SpectrumArco

Leolux
PALLONE

BASE

JAL IS

RB 50

SEITO

VISION

NEX BOX

B E L G I Ë

Het Belgisch design kampt met 
een imagoprobleem, namelijk dat 

het geen imago heeft. (cfr Knack Black, 
28/09/2016). Toch doen onze Belgen 

het goed. Ze worden creatief directeur 
bij Molteni (zie nieuwtjes op p9), 

winnen een Red Dot Design Award 
met de Wings table of zetten in Extremis 

tot ver over onze eigen grenzen de 
buitenwereld van talrijke designlovers 

op poten. Onze favoriete attitude? 
Belgitude!

PHILL
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I TA L I Ë

Flamboyant, ravissant en elegant. 
We halen nog niet eens alles uit 

de kast met deze termen om 
het Italiaans designaanbod te omschrijven. 

Het gastland van het jaarlijkse Salone 
del mobile in Milaan heeft talrijke 

internationale topmerken in huis die elk 
op hun manier een stempel drukken. 

Te veel om op te sommen, 
oordeel zelf bij deze zeer beknopte selectie 

hedendaagse klassiekers. 

Ligne roset

Alki

mdf Italia

Bonaldo

Zanotta

b&b Italia

Cassina

Edra

Ceccotti

BEAN
KUSKOA

ROCK TABLERANDOMITO

LANDA

TOGO PLOUM

VERMELHA

ELLA

TANIS

WILL IAM

SCIANGAI

TUFTY T IME

CICOGNINO

LC2

MIA

BIG TABLE

F R A N K R I J K

Niet zelden link je Frankrijk en design eerder 
met mode dan met meubilair. Nochtans 

biedt la douce France onderdak aan enkele 
fantastische ontwerpers en meubelhuizen. 

Wijlen Le Corbusier en Pierre Paulin tekenden 
de lijnen uit bij internationale merken, 

maar heden ten dage houden Ligne Roset en 
Alki de Franse eer meer dan huizenhoog 

met hun fantastische designcollecties. 
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Hedendaags en internationaal, dat is de korte samenvatting 
van het designgezelschap dat door de eigenaars van 
deze woning in huis werd gehaald.
Wij vinden deze referentie alvast een sluitend bewijs dat je 
alle hoeken van Europa perfect met elkaar kan combineren.
B&B Italia, Minotti en La Palma staan zij aan zij met 
de Duitsers van Walter Knoll. Hay, Moooi en Pastoe 
maken het internationale plaatje compleet.
Een design route in eigen huis, strak plan!

Designwoning Mollem
INKIJKEXEMPLAAR

1  WALTER KNOLL   –  L IV ING LANDSCAPE  -   SALON

2  B&B ITALIA  –  FAT-FAT  -   B I JZETTAFEL

3  FOSCARINI  –  TWIGGY  -   STAANLAMP

4  PASTOE  –  VISION  -   WANDKAST

5  HAY  –  AAL  -   FAUTEUIL

6  BIC CARPETS  –  SHADOW  -  TAPI JT

7  HAY  –  AAC  -   STOEL

8  MORE  –  STATO  -   TAFEL

9  MOOOI   –  RANDOM  -  STAANLAMP

10  AUPING  –  FRAGMENT  -   BEDL INNEN

11  HAY  –  PINOCCHIO  -   TAPI JT

12  KETTNAKER  –  SOMA  -   NACHTKASTJE

13  LA PALMA  –  MIUNN  -  BARKRUK

14  HAY  –  AAL  -   FAUTEUIL

15  HAY  –  KALEIDO  -   SCHAAL

1

2

3

4

5

5

4

6
7

9

8

10

13

14

152

5

11 12

3

13
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D E C O R AT I E

CLASSICON
ADJUSTABLE TABLE

Interieur opkikkers
met prinsheerlijke

uitstraling.

VITRA
EAMES ELEPHANT

ROLF BENZ
953

VITRA
EAMES HOUSE BIRD

OBJEKTEN
MONARCHY

HAY
TRAY TABLE

WALTER KNOLL
OKI

SCHÖNBUCH
DOTS

DESIGN ON STOCK
WICKER

ANNA TORFS
CAJA

PODE
BOTTLESTOOL

CASALIS
SLUMBER POUF

ONNO
BELLA NOTE

VITRA
SUNFLOWER

SCHÖNBUCH
L INE

PODE
BATCH

SCHÖNBUCH
CONGA

SCHÖNBUCH
INDIVIDUAL

DESIGN ON STOCK
BIMBOM

HAY
DLM

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign

ROLF BENZ
973
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S L A A PA F D E L I N G

Slaapkamergeluk, voor sommigen 
een b(l)oeiende plant, voor anderen 

een absoluut streefdoel. 
De Cockaert Sleep-Sense slaapadviseurs geloven 
in de ultieme nachtrust en gaan hiervoor alvast 
tot op de bodem. Met Auping, Magnitude, Beka, 

Lattoflex en Swissflex hebben ze alvast een 
selectie droommerken in petto. Het wakkere 
oog wil ook wat? De interieurteams van onze 

toonzalen gaan met u graag op zoek 
naar een droomkader dat rust geeft. 

Sweet dreams.

Lattoflex
Lattoflex heeft een handvol 
paradepaardjes voor uw 
droomkader in petto. 
De uiterst flexibele 
Winx®vleugels bijvoorbeeld, 
zitten op glasvezellatten en 
garanderen een perfecte 
drukverdeling van 
het lichaam voor uren 
ongestoord slaapplezier.

Auping
De Nederlandse rustgevers 
van Auping gaan prat op 
3 bedpijlers: ventilatie, 
ondersteuning en 
drukverlaging. Geen praat 
voor de vaak, dat merkt 
u meteen wanneer u komt 
proefliggen. Bovendien werkt 
Auping volledig volgens 
het duurzame, recyclerende 
cradle-to-cradle principe.

Stapelbed
voor 3 personen
Minder ruimte en veel 
slaperige gasten? Dan is 
dit een absolute winner! 
Supercool en gezellig, 
steeds wisselende 
opstelling mogelijk. 
Perfecte (t)oplossing!

Swissflex
Deze Zwitsers brengen al 
meer dan 60 jaar rust in 
de vermoeiende zoektocht 
naar ultiem slaapcomfort. 
De gepatenteerde Swissflex 
golflatten garanderen optimale 
flexibiliteit tot aan het kader 
van uw bed. Ze zijn in elk bed 
integreerbaar of vrijstaand op 
knappe designpootjes. 7 types 
matrassen, elk met specifieke 
eigenschappen.

AUPING
ESSENTIAL

MAGNITUDE
LEDRA

BEKA
COUTURE

ZANOTTA
RUBEN

Het nachtleven, 
een sprookje?

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign

NEW
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MISURA EMME
PALO ALTO

HÜLSTA
MULTI  FORMA I ISLAAPSYSTEMEN

AUP ING
BEKA

LATTOFLEX
MAGNITUDE
SWISSFLEX

BEDTEXT IEL
BEL LA DONNA

BR INKHAUS
CHRIS  MESTDAGH
DES IGNERS GUI LD

ESSENZA
LEX INGTON

LYSDRAP
MARC O’POLO

MIRABEL LO
NINA R ICCI
SLABB INCK

SMARTSLEEVE
VER I L IN

INTERLUBKE
JAL IS

HÜLSTA
LUNIS

LIGNE ROSET
MULTY

ERBA
COAST TO COAST

D R E S S I N G

In een echte thuishaven valt alles 
letterlijk en figuurlijk op zijn plaats. 

Met de doordachte dressingsystemen van 
Hülsta, Misura Emme, Molteni en Poliform is 

dat gegarandeerd het geval. 
In onze showroom zoeken wij 

samen met u naar de perfecte opstelling. 
Geniet van de uitzonderlijke

najaarscondities 
op maatwerk.

G R AT I S

M A AT W E R K

H Ü L S TA
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K A S T E N

‘What you see is what you get’, 
een statement dat niet bij iedereen thuishoort. 

Sommigen komen graag meteen uit de kast, 
anderen houden liefst zoveel mogelijk achter 

gesloten deuren. Wandrust gaat hand in 
hand met wanderlust. Zoek de kast die bij je 
past en laat je daarbij niet pijlsnel afleiden. 

Standaardmodellen, modulair 
wandpuzzelen of puur maatwerk? 

In onze showrooms sturen we je graag 
van elk kastje naar de muur, 

maar geniet alvast van 
deze beknopte selectie.

MDF ITALIA
RANDOM

Een kast die past,
geen lucky shot.

Bruno Fattorini & Partners tekenen voor deze 
make-over van de befaamde Minima kast. 
‘3’ staat voor de drie sleutelelementen waaruit 
Minima is opgebouwd; plankjes, het frame en 
de kastjes zelf. Met een framestructuur van 
15 mm dik, is Minima zowel letterlijk als 
figuurlijk een fijne huisgenoot. 
Qua combinatiemogelijkheden laat de kast 
zich niet in een hoekje duwen: open, deuren, 
lades, in kleur of hout? Niets moet, alles mag. 
Zoals het thuis hoort te zijn!

MDF I TAL IA
3.0

MDF I TAL IA
RANDOMISS IMO

MDF ITALIA
MELODY

www.cockaert.be   –    /cockaertdesign
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PASTOE
vision

PASTOE
VISION

PASTOE
FRAME

PASTOE
VISION

HÜLSTA
GENTIS

PIURE
NEX SIDEBOARD

SCHÖNBUCH
S7

‘Feel welcome’, dat is het uitgangspunt van Schönbuch. 
Deze Duitsers hebben heerlijk creatieve, 
functionele oplossingen voor de inkomhal 

en vestiaire in petto. There’s only one chance 
to make a first impression, de eerste aanblik 

van uw gasten zal dankzij Schönbuch bijzonder 
(en) uitnodigend zijn. Het gamma bevat zowel 

systeemmeubelen, individuele items als kleine accessoires. 
K(l)eurig gamma, nieuw in de collectie!   

SCHÖNBUCH

COATHANGER

L INE WARDROBE BULB WALL HOOK



Van 5 tot en met 18 november zetten we dagelijks
een classic designstuk in de spotlights. 

14 dagen, 14 onklopbare design promodeals. Beslissingstijd: 24 uur. 
Elke dag om klokslag middernacht valt het doek 

over de vorige deal en verschijnt een nieuw icoon ten tonele.
Nog op zoek naar een legendarische hoofdrolspeler in uw leefwereld?

Dit is uw kans! Meer info op

iconic.cockaert.be

ICONIC
ONL INE  PROMO POP -UP  SHOP

5 —  18 november 2016

COCKAERT INTER IOR & DES IGN
OSSEGEMSTRAAT 10 -  12 & 29 |  1860 MEISE

02 269 45 42 |  COCKAERT@COCKAERT.BE
DAGEL I JKS  11u  -  18u  |  ZONDAG 14u  -  18u

GESLOTEN OP WOENSDAG & FEESTDAGEN

W W W. C O C K A E R T. B E

14 days,
 14 design 

deals

SPROOKJES 
DUREN NOOI T  LANG


