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Interieur pitch 
Een voorbeeld van een Pitch dmv moodboards. In dit 
geval gaat het op een herbestemming van een oud 
bankgebouw tot theater met horeca gelegenheid. 
Moodboards geven in een vroeg stadium een 
duidelijk beeld van sfeer en zijn daardoor een 
goed startpunt en bieden hierdoor voldoende 
gespreksstof.

Interieur ontwerp
Particulier woonhuis,Gronau
Particulier loft woning, Deventer
Poppodium, ontwerp artiesten ruimtes
Beursstand, maatwerk 

Product ontwerp
Als ontwerpstudio ontwerpen wij alles wat met een 
geweldig, boeiend en leefbaar interieur te maken 
heeft. Dit betekend natuurlijk dat wij ook producten 
als tafels, lampen etc. ontwerpen. Dit doen wij 
veelal voor mede-professionals die zelf de creatieve 
knowhow ontbreken. 

Stunning producten
Als ontwerper en kunstliefhebber zien wij graag 
dat kunst meer zijn intrede doet in en om onze 
leefomgeving. Om deze reden hebben wij vanuit 
Stunning een aantal producten ontwikkeld, waarvan 
wij geloven dat deze  de brug slaan tussen kunst en 
design. 





visie

Design is meer dan een mooi plaatje maken. Als vormgevers 
vinden wij het belangrijk om verantwoord om te gaan met ieder 
project, klein of groot. Iemand geeft immers ons het vertrouwen 
een plek of object te creëren waar mensen samen  komen. 
Aandacht voor elkaar of gewoon even voor jezelf. Om terug 
te keren naar de kern. Wij vinden het daarom erg belangrijk 
extra aandacht te geven aan en onderzoek te doen naar een 
sterke en gegronde basis. Zo kunnen we echt bijdragen aan de 
eindbeleving. 

Beleving is voor mensen iets dat de ziel voedt. Daarom zien wij de 
ziel als onze kern die zijn prikkelingen krijgt van de waarnemende 
zintuigen. Dit alles gebeurt diep in ons lichaam en wordt beïnvloed 
door externe factoren. Het fundament van onze ontwerpen is dan 
ook de “van intern naar extern” strategie. Van binnen naar buiten. 
Begin bij de kern, dit is voor ons altijd de eindgebruiker en zijn of 
haar leven, en pas de omgeving hierop aan. Dit is een proces van 
analyseren en afstemmen van kansen en bedreigingen. Ons doel 
is altijd dat bewegen in en om een ontwerp als vanzelfsprekend 
wordt ervaren. Net als het ruimtelijk gevoel passend moet zijn 
bij de functies. Een vormentaal die passend is in de context. Die 
beleving en prikkeling geeft aan de gebruiker.

Om dit te bereiken geloven wij dat een compositie van 
beeldelementen, volumes, licht en lucht volgens een vooraf 
bepaalde strategie nodig is. In deze ordening zien wij vooral lucht 
en “negative space” als belangrijke aspecten. Ondanks dat dit 
altijd het dichtst bij de gebruiker is, zijn dit vaak ondergeschoven 
items die erg bepalend zijn voor beweging door- en ervaren 
van ruimte. Iets dat niet zichtbaar is, is niet per definitie van 
ondergeschikt belang.  

Design is meer dan een mooi plaatje maken. Het is toegepaste 
wetenschap gecombineerd met emotie. De liefde voor het 
geheel is gelijk aan de liefde voor details. Tijdloos design, zoals 
men vroeger een maatpak liet aanmeten. Deze waarden zijn 
terug te zien in alles wat wij doen.
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Een zwaar en zeldzaam object. Een  tafelblad dat bestaat uit 
een lengte snede van een versteende boomstam van ruim 20 
miljoen jaar oud. Een product van de natuur, getest door de 
tand des tijds. Onze partner Xyleia natural interiors is er o.a. in 
gespecialiseerd van dit soort ruwe diamanten museumstukken 
te maken. In het selectieproces worden alleen de allermooiste 
stukken gekozen. Waar vervolgens door vakmanschap het 
mooiste in naar boven wordt gehaald. Om van dit blad een 
tafel te maken heeft studio Stunning een onderstel ontwikkeld 

waarvan de kwaliteitseisen zich op het zelfde niveau bevinden. 
Beeldkenmerken van het blad zijn uitgangspunten geworden 
in het ontwerp. Balans door contrast tussen vrije vorm en 
abstractie. Een ogenschijnlijk licht en rank onderstel van een 
centimeter dik massief roestvrijstaal. Met de hand gepolijst tot 
perfectie, waardoor de tafel zich als een kameleon aanpast aan 
zijn omgeving en de illusie wekt dat het zware blad zweeft. 

“REFLECTIONS ARE     

AWESOME

HANDPOLISHED
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