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Rijk en kosmopolitisch
Osiris Hertman
Studio

IN EEN OUD WINKELPAND IN HIP
EN UPCOMING AMSTERDAM OOST
ONTWIERP OSIRIS HERTMAN STUDIO
EEN RIJK, WARM EN TRENDY
INTERIEUR MET INTERNATIONALE
ALLURE. ALLEEN DE MONUMENTALE
GEVEL EN HET DAK OVERLEEFDEN DE
SLOOPHAMER IN DIT INGRIJPENDE
TOTAALPROJECT, DAT BESTAAT UIT EEN
SOUTERRAIN, BEGANE GROND EN
BOVENGELEGEN PRIVÉVERDIEPINGEN.
TEKST: SANDER LEMMENS FOTOGRAFIE: ALEXANDRE VERRIER
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Het privédomein van de opdrachtgevers ontwierp Os
iris als een luxe hotelsuite, waarin rijke en natuurlijke
materialen voor een kosmopolitische sfeer zorgen. Zo
paste hij een op maat gemaakte leren achterwand bij
het bed toe en is de vloer van eikenhout, dat uit Polen
afkomstig is en op speciale wijze is bewerkt en afge
werkt. Blikvangers in de luxe ruimte zijn de fraai ver
lichte steenplaat achter het door Osiris voor JEE-O ont
worpen bad en de groene tegeltjes in de douche en bij
de wastafel. Samen geven zij ziel aan de ruimte en zor
gen ze voor een romantische sfeer. ‘Een heerlijk vakan
tiegevoel in eigen huis’, zo omschrijven de gelukkige
bewoners hun gevoel als ze naar hun privédomein kij
ken. Een beeld waarin we ons volledig kunnen vinden.

Osiris Hertman positioneerde de royale leefkeuken in
het hart van de woning. De ideale plek om samen met
de kinderen de dag door te nemen, geluksmomenten te
delen en samen met vrienden en familie te genieten van
een lekkere maaltijd en in de eigen cocktailbar gemaak
te drankjes. Achter de keukenwand creëerde Osiris
een vide, waardoor zonlicht op de prachtige leefverdie
ping binnenvalt. In de open ruimte die door de ingreep
ontstond, ontwierp de creatieve designer een stijlvolle,
bronzen wenteltrap die naar het souterrain leidt. De ro
yale bank en de openhaard nodigen uit voor relaxte chill
avonden. Sfeerverhogend zijn de bijzondere wand van
gekookte en gebakken bamboe van het creatieve bedrijf
MOSO en de stalen deur richting de kantoorruimte. De
creatie van De Rooy Metaaldesign is verrijkt met bronzen,
door Osiris Hertman exclusief voor het bedrijf ontworpen
en nog niet eerder in een project toegepaste deurgrepen.
Stijlvol vakwerk van Dutch Walltextile Company.
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De koperkleurige binnenzijde van de Hexagon Wall uit de Osiris Hertman by Maretti Lighting collectie vormt een kleurrijk accent in de luxe master bedroom.
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Collection Dune by Osiris Hertman
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Discover our collection and
find your nearest dealer at
www.dwc-amsterdam.com

CAPAZ interiors, exhibits and events,
een bedrijf met gedreven en vakbekwame
mensen, dat zich bezighoudt met het
ontwerpen, produceren en bouwen van
interieurs, beursstands en evenementen.
Wij realiseren dit voor particulieren, winkels
en bedrijven en hebben inmiddels een
betrouwbare naam opgebouwd in deze zeer
leuke en creatieve wereld, zowel nationaal als
internationaal. Onze opdrachtgevers bevinden
zich in diverse segmenten en branches.

www.capaz.nl

estyle
lifCAPAZ

CAPAZ Lifestyle interieurbouw, ontwerp en
advies richt zich op alles wat met interieur
te maken heeft. Van ontwerp, productie en
plaatsing tot aan advies en styling. CAPAZ
Lifestyle is gevestigd in Het Woonstation,
het voormalig en zeer karakteristieke
stationsgebouw in Vogelenzang. Hier kunt
u terecht voor al uw vragen en wensen met
betrekking tot uw interieur.

INTERIEURBOUW ONTWERP ADVIES

Bezoekadres Wognum:
Westeinderweg 14F
1687 PL Wognum
T 0229 269887
info@capaz.nl

Bezoekadres Woonstation:
Leidsevaart 34-36
2114 AD Vogelenzang
T 0229 269887
info@capaz.nl

Als meedenkende creatieve bouwers, hebben
wij steeds weer de uitdaging nieuwe ontwerpen
en oplossingen te creëren en realiseren, met de
nieuwste technieken en materialen.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN
MEE AAN DIT PROJECT:
Osiris Hertman Studio
Anna van Burenlaan 15
2082 BK Santpoort-Zuid
Tel: 023-7370512
info@osirishertman.com
www.osirishertman.com

MJ Bouw
Grote Tocht 28
1507 CG Zaandam
Tel: 085-0655373
info@mj-bouw.nl
www.mj-bouw.nl

Maretti Lighting
Bolderweg 7
1332 AX Almere
Tel: 036-5326612
postbus@maretti.com
www.maretti.com

De Rooy Metaaldesign
Bastion 67
Bastion 67
3905 NJ Veenendaal
Tel: 0318-573231
www.stalen-binnendeuren.nl

Alphenberg Leather
Grotestraat 180
5141 HD Waalwijk
Tel: 073-7470085
office@alphenberg.com
www.alphenberg.com

Dutch Walltextile Company
Jarmuiden 7
1046 AC Amsterdam
Tel: 020-4471550
info@dwc-amsterdam.com
www.dwc-amsterdam.com

Capaz
Westeinderweg 14F
1687 PL Wognum
Tel: 0229-269887
Info@capaz.nl
www.capaz.nl

www.mj-bouw.nl
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