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ONBELEMMERD UITZICHT
Wat de Panorama Design-schuifdeur
zo speciaal maakt

WONEN IN EEN TINY HOUSE
De nieuwste trend: kleine huisjes
met een grote impact

PURE INSPIRATIE
Droomhuizen in Noorwegen,
Denemarken, Engeland en Italië
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Wat betekent je huis voor jou? Het afgelopen jaar zijn veel mensen erachter gekomen dat hun huis meer voor hen betekent
dan ze dachten. Het is niet meer alleen de
plek waar je tot rust komt en jezelf kunt
zijn, maar het is nu ook de plek waar we
werken, leren, spelen en zelfs sporten.
Onze levens spelen zich momenteel meer
dan ooit thuis af.
Veel mensen hebben de afgelopen periode gebruikt om hun woning nog mooier en
comfortabeler te maken. Maar tegelijkertijd groeit het verlangen naar het buitenleven en meer contact met de natuur. Dat
klinkt misschien tegenstrijdig, maar niet
voor ons. Onze schuifdeuren zorgen voor
de ideale combinatie van licht, ruimte en
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JE (T)HUIS
IS ALLES

28 EENVOUDIG VENTILEREN
Een gezond binnenklimaat

uitzicht. Ze brengen buiten naar binnen,
zowel in de stad als op het platteland.
In deze uitgave van ons Panorama Magazine vertellen we je meer over onze schuifdeuren en wat deze zo speciaal maakt.
Daarnaast laten we zien wat Schüco nog
meer te bieden heeft, want dat is veel
meer dan schuifdeuren alleen! Al meer
dan 70 jaar ontwikkelen we oplossingen
waarmee elke ruimte in je huis als thuis
aanvoelt.
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PUUR
WOONGENOT!

Licht en lucht.
Transparante geveloplossingen geven een
ruimtelijke beleving. Open je schuifdeur
en geniet van de vloeiende overgang van
binnen naar buiten.

N

ieuwbouw, renovatie of verbouwing? Met de Design-schuifdeuren van Schüco creëer je eenvoudig een geweldige ruimtebeleving met het
uitzicht van je dromen. Laat je inspireren
door de huizen, producten en oplossingen
in dit Panorama Magazine en investeer in
puur woongenot. Met de schuifdeuren
van Schüco kies je voor een energiezuinige en veilige oplossing. Maar we bieden
zoveel meer dan schuifdeuren alleen: van
zonwering en efficiënte ventilatiesystemen voor een optimaal binnenklimaat tot
ramen, deuren en Smart Home-oplossingen. Creëer samen met ons een ruimtebeleving zonder grenzen. Ontdek hoe
Schüco van je huis een thuis maakt.
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ELK HUIS IS
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We zijn allemaal anders.
En van elk droomhuis
bestaat er maar één.
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Maak van je huis een thuis
Of je huis als thuis aanvoelt, dat bepaal
je zelf. Strakke lijnen, een minimalistische
inrichting, een donkere leren bank, dichte
kasten: de één vindt het mooi, de ander
vindt het ongezellig. Smaken verschillen
en dat geldt ook voor woningen die zijn
geïnspireerd op de natuur. Waar sommige mensen rust en geborgenheid vinden
in natuurlijke materialen zoals hout, kurk
en klei, leiden ze bij andere mensen juist

1: Itajaí, Brazilië · 2: Trimithi, Cyprus · 3: Paderborn, Duitsland · 4: Sandnes, Noorwegen
5: Děčín, Czech Tsjechië · 6: Gronau, Duitsland · 7: Bory Tucholskie-on-Charzykowskie-meer, Polen

tot een gevoel van onrust. Als je de mogelijkheid hebt, is het natuurlijk geweldig
om zelf een huis te ontwerpen dat volledig bij jou en jouw manier van leven
past. Een puntdak, gebogen gevelpanelen, dragende kolommen, een zwevende
aanbouw, rechte of speelse lijnen, onopvallend of gedurfd, zakelijk of gezellig? Jij
bepaalt! Want niets is belangrijker dan
het gevoel van thuiskomen.

Voor eindeloze inspiratie:
Volg ons op Instagram @schueconl
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RAGUSA – ITALIË

BELLA SICILIA
Ragusa is een lust voor het oog met haar gebouwen
in late-barokstijl en idyllische ligging in de bergen.
Hier wonen voelt als een sprookje.

9

10

Schüco panorama | DROOMWONINGEN

"Voor mij vormt de krachtige
relatie tussen vormen, materialen
en functionaliteit de essentie
van een huis."
					VINCENZO LEGGION, ARCHITECT

I
Locatie
Ragusa, Italië
Schüco producten:
Panorama Design-schuifdeuren
Classic Design-schuifdeuren
Ramen
Deuren

n het zuidoosten van Sicilië liggen de
Hyblaeïsche bergen. En op een bergplateau op 500 meter hoogte ligt Ragusa.
Liefhebbers van barokke architectuur
komen volledig aan hun trekken in deze
geweldige stad, waarvan de historische
binnenstad op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Buiten het historische centrum vind je echter ook tal van moderne
gebouwen, waaronder Casa Puntara.
Deze villa met drie woonlagen en prachtig uitzicht op het omliggende landschap
werd in 2020 opgeleverd. De oprijlaan
en voordeur bevinden zich beide op een
andere hoogte en alle drie de woonlagen
zijn vanaf de straat duidelijk zichtbaar.
De gevels van de robuuste benedenverdieping zijn bekleed met een ruwe steen
die typisch is voor de streek. De eerste
verdieping is afgewerkt met een witte
pleisterlaag en voorzien van grote ramen en Panorama Design-schuifdeuren.

12

Schüco panorama | DROOMWONINGEN

PRODUCTEN | Schüco panorama

Op de tweede verdieping zorgen handmatig verschuifbare eiken panelen voor
de benodigde bescherming tegen de zon.
WIST JE DIT?
De voordeur bevindt zich op de eerste
verdieping en is vanaf de straat te bereiken via twee trappen. Hier vind je ook de
woonkamer, keuken en slaapkamer. Een
smalle trap brengt je vanuit de woonkamer naar de tweede verdieping, waar zich
de slaapkamers voor de kinderen bevinden en een werkruimte met een prachtige
boekenkast. Via schuifdeuren die over de
volledige breedte kunnen worden geopend kom je op het ruime dakterras. Op
de benedenverdieping bevinden zich een
tweede keuken met eetkamer, een spa
met hamam, een fitnessruimte en een
binnenzwembad.
De grote Panorama Design-schuifdeuren
met beglazing van vloer tot plafond bieden onbelemmerd zicht op het zwembad
met palmbomen en de olijf- en johannesbroodbomen in de omgeving. Een waar
kunststukje is de volledig glazen hoek
zonder verticale stijlen die zorgt voor een
naadloze overgang tussen keuken en
tuin. Bella Sicilia – mooier dan dit wordt
het niet.

BOOMZADEN
EN EDELSTENEN
Wat hebben een 1-karaats diamant en een
zaadje van de johannesbroodboom die je overal
in Italië tegenkomt met elkaar gemeen? Ze
wegen beide 0,2 gram. En dat is geen toeval.
In de oudheid merkte men op dat de zaden van
de johannesbroodboom, in tegenstelling tot
de zaden van andere bomen, een ongewoon
uniform gewicht hadden: namelijk 0,2 gram.
Daarom gebruikten handelaren in goud en
edelstenen de bruine zaden als tegengewicht
op weegschalen. Het woord ‘karaat’ komt van
het Griekse woord ‘keration’ en het Arabische
woord ‘qirat’. Beide betekenen ‘het zaad van
de johannesbroodboom’. Later ontdekten onderzoekers echter dat het gewicht van de zaden
van de johannesbroodboom net zo varieert als
bij de zaden van andere bomen. Desalniettemin gebruiken we nog steeds ‘karaat’ om het
gewicht van een diamant uit te drukken.

HEB JE AL EENS GEHOORD VAN...

... de Panorama Designschuifdeur van Schüco?
Smalle kozijnen met grote ramen zijn de trend van dit moment.
Ze dragen bij aan een moderne levensstijl en comfortabele leefruimten.
Het draait om het creëren van een vloeiende overgang tussen binnen
en buiten. De Panorama Design-schuifdeuren van Schüco bieden
optimaal comfort en design. Ze bieden zonder twijfel het beste uitzicht.
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Voordelen van onze
exclusieve Panorama
Design-schuifdeur
Aantrekkelijk,
hoogwaardig ontwerp
Verdekt liggende frames,
weggewerkt in de vloer,
wand en het plafond
Bekijk de
Panorama
Design-schuifdeur op
www.schueco.com/
nl/schuifdeuren

Onbegrensd uitzicht dankzij
de zeer smalle aanzichtbreedte
in het ontmoetingsprofiel
Geteste en gecertificeerde inbraakwering tot RC 2
voor meer veiligheid
Eenvoudige bediening,
automatisch of handmatig
Lagere energiekosten dankzij
hoge isolatie
Sterk materiaal:
aluminium

Ontwerp op maat
met een breed scala aan
kleuren en openingstypen
Eenvoudige integratie met
bestaande Smart
Home-oplossingen

Vind snel de juiste Panorama
Design-ramen...
De naam zegt alles: het Panorama Design-raam van Schüco
garandeert een adembenemend uitzicht. Net als bij de Panorama Design-schuifdeur ligt het frame verdekt in de gevel voor
een gelijkmatig aanzicht en nog weidser uitzicht. De zeer slanke
profielen, die ook leverbaar zijn voor kamerhoge kozijnen en
openslaande deuren, vergroten bovendien het gevoel van ruimtelijkheid. De raamgrepen zonder rozet dragen tot slot bij aan het
harmonieuze design van het raam.

Aantrekkelijk, functioneel, energiezuinig
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De Drop™ van Fritz Hansen
is een sierlijke stoel die in elk
interieur past.
Deze decoratieve
vazen van Lyngby
Porcelæn zijn – zowel
met als zonder bloemen
– een aanwinst voor elke
huiskamer.

De Échasse (stelten),
vaas van Menu doet
haar naam eer aan.
De veelzijdige
plantenbak van
Ferm Living is een
sidetable, room divider
en plantenbak in één.

Een bloemenkroon:
geef je bank kleur
met deze kussenhoes
van IMPRESSIONEN
Living.

Het glanzende koperen
vogelhuisje en de zwarte
metalen wijzers maken
de Aza koekoeksklok tot
een tijdloze klassieker.

i
d
n
Sca
flair
SLANK & STRAK

Deze vloerlamp uit de
CARRONADE-collectie van Le
Klint heeft slanke poten
en een draaibare lamp.

De comfortabele loungestoel van
Kolton zou zo maar eens kunnen
uitgroeien tot
je favoriete plek in huis.

Stijl en comfort voor trouwe viervoeters. Zelfs de grootste honden voelen zich
‘thuis’ in deze 113 cm brede hondenmand van Kyali.

Fotorechten: AmbienteDirect, Connox, ferm LIVING, Fritz Hansen, Impressionen, Kay Bojesen, Le Klint, Made, Menu
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Uitnodigend, simpel en praktisch:
de typische Scandinavische woonstijl.

Een stevige basis.De
slimme houtverbindingen tussen het blad en
de poten van de POET
DESK van Nordic Tales
maken het gebruik
van schroeven of lijm
overbodig.

Deze schattige Terrier Tim van Kay Bojesen iis een geweldig cadeau voor
iedereen die op zoek is naar een trouwe metgezel.
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SCHÜCO INTEGRALMASTER – BINNEN

Dit systeem biedt zonwering met
behoudt van transparantie.
Het Integralmaster-systeem kan bovendien worden
bediend wanneer het raam open is.
Het rolgordijnsysteem wordt bijna onzichtbaar in
het raamsysteem geïnstalleerd en biedt bescherming
tegen de zon, tegen verblinding en tegen inkijk.
Dit gebruiksvriendelijke systeem kan handmatig of elektrisch worden bediend.

Op zoek naar
schaduw

UITVOERING 2

SCHÜCO ZDS – BUITEN

BINNENKORT
De ZA textiele zonwering is
verkrijgbaar vanaf 2022.
Deze zonwering is vanwege
de grote maximale breedte de
ideale oplossing voor de
Design-schuifdeuren
van Schüco

Geniet optimaal van de zomer met de stijlvolle
zonweringsystemen van Schüco.
Dankzij de ziptechnologie is de stof altijd strak gespannen.
De scheurvaste stof is bovendien eenvoudig te reinigen.

A

lles is mooier wanneer de zon
schijnt. Het is heerlijk om buiten in de zon te zitten en binnen
te genieten van meer licht, maar soms
wordt het zowel buiten als binnen gewoonweg te warm. Niets is dan fijner om
de verkoeling van de schaduw op te zoeken. Om ook in de warme zomermaanden
een aangenaam binnenklimaat te waarborgen, is een goed zonweringsysteem
onmisbaar. De zonweringsystemen van
Schüco bieden niet alleen de gewenste

Deze zonwering is uitstekend bestand tegen
slechte weersomstandigheden en kan windvlagen tot windkracht 10 weerstaan.

schaduw en bescherming tegen verblinding, maar hebben ook een prachtig design. Met de Integralmaster en Zip Design
Screen (ZDS) van Schüco kun je eenvoudig de hoeveelheid licht en het binnenklimaat regelen voor een optimale energie-efficiëntie en maximaal comfort.

Dankzij het slanke ontwerp van de geleiderails kan
de ZDS vrijwel onzichtbaar in de kozijn- en
gevelsystemen van Schüco worden geïnstalleerd.

Ontdek nu de voordelen en toegevoegde waarde van onze zonweringsystemen.

Een ondoorzichtige stof voor een uitstekende bescherming
tegen de zon en verblinding of een doorzichtige stof die
het uitzicht niet belemmert? Jij bepaalt!
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FREDERICIA – DENEMARKEN

BRENG BUITEN
NAAR BINNEN
Op een prachtige locatie aan zee hebben Martin en Line
Tarpgaard hun visie op design en functionaliteit tot leven
gebracht in hun droomhuis.

21
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“We wilden ook binnen
kunnen genieten van
het geweldige uitzicht.”
		 LINE & MARTIN TARPGAARD

L

ine en Martin Tarpgaard vertellen
ontspannen over hun droomhuis. Ze
lijken zich sowieso niet snel druk te
maken, dat kan ook te maken hebben
met het gevoel van rust dat je ervaart
wanneer je aan jouw droomhuis denkt.
In de villa van de familie Tarpgaard in de
Deense kuststad Fredericia kun je bijna
niet anders dan tot rust komen en jezelf
verliezen in het spectaculaire uitzicht op

zee. Overal in huis van de woonkamer tot
de studeerkamer en de keuken – wordt
je blik naar buiten getrokken. Maar dat
was niet altijd zo. Op de plek waar nu
hun prachtige villa staat, stond eerst hun
oude huis. Hoewel ze vanuit hun oude
huis ook van het uitzicht genoten, wilden ze meer. Ze wilden meer zien, meer
voelen en buiten écht naar binnen halen.
Dus besloten ze hun huis af te breken

23
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Locatie:
Fredericia, Denemarken
Schüco producten:
Classic Design-schuifdeuren
Deuren
Gevels

“We hadden een
duidelijke visie wat
betreft het design
en de indeling van
ons nieuwe huis.”
LINE & MARTIN TARPGAARD

CULINAIRE TIP
en een nieuw huis te bouwen. Na vier
jaar wachten, namen ze hun intrek in
hun nieuwe huis dat dankzij de gebruikte materialen en open indeling volledig
opgaat in de omgeving. De grote Classic
Design-schuifdeuren en gevelsystemen
bieden een onbelemmerd uitzicht op de
Oostzee, terwijl de doorlopende gevel aan
de voorzijde voor de nodige privacy zorgt.
Bij helder weer kunnen de Tarpgaards
zelfs de overkant van de baai zien, zo
weids is het uitzicht. En telkens wanneer
dat gebeurt, weten Line en Martin dat ze
de juiste keuze hebben gemaakt.

SAMEN ETEN
IS GENIETEN!
Het voelt fijn om samen te eten. Dat
denken wij niet alleen, het is zelfs wetenschappelijk bewezen. Aan tafel ontstaan
relaties en worden deze versterkt. Aan
tafel bespreek je de dag, lach je samen
en maak je plannen. Vooral voor kinderen
is het belangrijk dat je als gezin samen
eet. En wat je op tafel zet, maakt eigenlijk
niet uit; zolang het maar lekker is! Probeer
bijvoorbeeld eens het beroemde Deense
smørrebrød. Smørrebrød betekent letterlijk

brood (brød) met boter (smør), maar het
is natuurlijk geen gewone boterham. Dit
klassieke Deense lunchgerecht bestaat
uit een beboterde snee roggebrood die je
rijkelijk belegt met bijvoorbeeld vis, vlees,
kaas, groenten, saus en kruiden.
Wat jij lekker vindt!

Smakelijk! Of zoals de Denen
zeggen: “Nyd dit måltid!”
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Schuifdeuren of
openslaande deuren?

Ja! Nee!
Misschien?!
Het nemen van beslissingen kan een hele uitdaging zijn.
Sommige beslissingen nemen we instinctief zonder na te denken, terwijl we bij andere beslissingen blijven wikken en wegen
omdat we niet de ‘verkeerde’ beslissing willen nemen.

H

oe ons leven eruitziet, wordt
mede bepaald door de beslissingen die we nemen. Sommige
beslissingen zijn makkelijk, wat eten we
vandaag of welke kleren trek ik aan. Bij
belangrijke beslissingen, zoals het opzeggen van je baan of het beleggen van
je geld, is dat wel anders. Dan is het belangrijk dat je goed nadenkt voordat je
een beslissing neemt. Dit is ook het geval
wanneer je een huis gaat bouwen of opknappen. Dan moet je ontelbare beslissingen nemen, al dan niet in overleg met
architecten, leveranciers, installateurs

en interieurontwerpers. En voor je het
weet, zie je door de bomen het bos niet
meer. Voordat je überhaupt aan bouwen
of renoveren kunt denken, zijn er talloze
vragen die je eerst moet beantwoorden:
hoeveel kamers wil je? Wil je een zadeldak of een plat dak? Wil je een kelder of
zolder of allebei? Is het ontwerp levensloopbestendig? En dan moet je nog beslissen welke voordeur je wilt, hoe groot
de ramen moeten worden, of je schuifdeuren of openslaande deuren wilt. Welk
materiaal, welk merk, welke leverancier
en welk budget.

Stel je voor: voor je nieuwbouwwoning
wil je de ideale overgang creëren tussen
binnen en buiten. Kies je voor schuifdeuren of openslaande deuren? Om te
bepalen wat voor jou de beste oplossing
is, moet je eerst bepalen welke functie de
deur heeft. Wil je snel de kinderen of de
kat naar binnen of naar buiten kunnen

01
Welke functie heeft de deur?
02
Hoe vaak gebruik ik de deur?
03
Wie moet de deur kunnen openen
en sluiten?
04
In welke ruimte komt
de deur?

laten? Of wil je altijd kunnen genieten
van onbegrensd uitzicht op je tuin, ongeacht het weer? En waar komt de deur? In
de woonkamer, de keuken of de slaapkamer? De mogelijkheden zijn eindeloos.
Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Hoe
breed en hoog wil je dat de deur wordt?

05
Hoeveel ruimte is er
beschikbaar?
06
Is het uitzicht belangrijk?
07
Is gebruiksgemak het
belangrijkst?
08
Hoeveel wil ik uitgeven?

Hoe meer van deze vragen je van tevoren beantwoordt, hoe makkelijker
het wordt om een beslissing te nemen.
Deze vragen zijn van onschatbare waarde bij elk gesprek met
een adviseur in de showroom van onze partners.
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Een gezond
binnenklimaat
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Eenvoudig ventileren! Ontdek de mogelijkheden van Schüco VentoFrame
(grote foto), Schüco VentoFrame Asonic en Schüco VentoTherm Twist.
Al deze ventilatiesystemen zijn duurzaam en kunnen eenvoudig worden
ingebouwd.
Schüco VentoFrame Asonic (foto rechts) brengt frisse lucht naar
binnen, maar houdt storende geluiden buiten dankzij de geïntegreerde isolatie. Het is de ideale ventilatieoplossing voor slaapkamers en kinderkamers.

We brengen ongeveer twee derde van ons leven
binnen door. En tijdens de afgelopen maanden is nog
maar eens gebleken hoe belangrijk regelmatig
ventileren is voor onze gezondheid.
Schüco VentoTherm Twist (foto links) is ontwikkeld in samenwerking met Renson©. Dit ventilatiesysteem is geïntegreerd in het
raamkozijn voor een strak design. Lees het artikel en ontdek de
unieke voordelen van VentoTherm Twist van Schüco.

Z

uurstof is van levensbelang. Ons
lichaam kan niet zonder zuurstof.
Buiten is dat geen probleem, maar
binnen moeten we er zelf voor zorgen
dat de lucht voldoende zuurstof bevat.
Gebruikte lucht moet worden afgevoerd
en vervangen door verse lucht. Waar we
vroeger de ramen openzetten, wordt tegenwoordig impactventilatie aanbevolen
waarbij meerdere keren per dag voldoende lang wordt geventileerd. Hoe handig
zou het zijn om een slim ventilatiesysteem te hebben dat op het juiste moment
zorgt voor de benodigde ventilatie om
een gezond binnenklimaat te creëren? En
dat is precies wat VentoTherm Twist van
Schüco doet. Het systeem zorgt er automatisch voor dat de lucht in de ruimte

wordt ververst, zelfs als het raam dicht is.
Het systeem is voorzien van speciale sensoren die de hoeveelheid CO₂ in de omgevingslucht meten. De koude buitenlucht
wordt langs de gebruikte, warme binnenlucht gevoerd voor een efficiënte warmteterugwinning van 80%. Dit vergroot
het comfort in de ruimte en helpt tegelijkertijd om de energiekosten te verlagen.
Maar VentoTherm Twist biedt nog meer
voordelen. Omdat de ramen niet hoeven
te worden geopend, heb je geen last van
storende geluiden van buiten. Het systeem kan zelfs worden voorzien van een
F7-luchtfilter om extra bescherming te
bieden tegen tocht, insecten en pollen.
Met VentoTherm Twist is een gezond binnenklimaat gegarandeerd.

WAAROM IS VENTILATIE BELANGRIJK? OMDAT...
Geïntegreerd in profiel: Schüco VentoFrame – een zelfregelende raamventilatie die reageert op
veranderingen in winddruk om een continue luchtverversing te garanderen zonder storende tocht.

Verwijdert bacteriën uit de lucht +++ Verbetert de concentratie +++ Vergroot het comfort +++
Voorkomt vochtschade en beschermt het interieur op lange termijn +++ Helpt om de waarde van gebouwen
te behouden +++ Energiezuinig
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MOLDE – NOORWEGEN

SKY HIGH
Molde telt 25.000 inwoners en ligt
in de buurt van enkele van de
beroemdste bezienswaardigheden
van Noorwegen: de bergkam
Romsdalseggen, de bergweg
Trollstigen en de Atlantische Weg.
Een aantal geluksvogels heeft hier
hun droomhuis gebouwd om te
genieten van het adembenemende
uitzicht op de omliggende fjorden.
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“Het huis ligt tegen
een steile helling en
heeft een geweldig
uitzicht.”
AUD RANDI ASTAD,
ASTAD ARKITEKTUR AS

Locatie:
Molde, Noorwegen
Schüco producten:
Classic Design-schuifdeuren
Panorama Design-gevels
Deuren

A

rchitect Aud Randi Astad was vanaf het begin nauw betrokken bij het
bouwproject. Astad: “Tijdens de
ontwerpfase vroeg de klant voornamelijk
om zo groot mogelijke ramen en een open
indeling.” Dat is niet vreemd gezien de geweldige locatie aan de kust met prachtig
uitzicht op de Romsdalsfjord en de majestueuze Romsdalsalpene met een van
de hoogste bergtoppen van Noorwegen.
Om aan de wensen van de klant te voldoen, werden grote raampartijen en
schuifdeuren geïnstalleerd. Deze zorgen
voor een naadloze overgang van binnen
naar buiten en maken dat de prachtige
omgeving één wordt met de binnenruimte. Aud Randi Astad is vooral in haar
nopjes met de ‘zwevende’ woonkamer.
Vanuit de woonkamer ligt Molde letterlijk aan je voeten en geniet je van een
uniek weids uitzicht. Om optimaal van
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REISTIP

MOLDE:
STAD VAN DE
ROZEN

“De focus lag op
het creëren van een
open indeling.”
AUD RANDI ASTAD,
ASTAD ARKITEKTUR AS

het uitzicht te kunnen genieten, is gekozen voor de Panorama Design-schuifdeuren van Schüco. Zoals de naam
al doet vermoeden, bieden Panorama
Design-schuifdeuren een vrijwel onbeperkt uitzicht. Deze bijna volledige transparantie is te danken aan de zeer smalle
aanzichtbreedten van het schuifsysteem.
Aud Randi Astad: “De gevel en de grote
schuifdeuren sluiten naadloos op elkaar
aan. De volledig vlakke drempel zorgt
daarnaast voor een vloeiende overgang
tussen binnen en buiten.” De schuifdeur
is ook voorzien van volledig glazen hoeken zonder profielen. Om de verbinding
tussen binnen en buiten verder te versterken, worden zo veel mogelijk natuurlijke
materialen gebruikt.

Molde is de rozenstad van Noorwegen. Van
half juni tot en met augustus staan de parken
en tuinen in bloei met de mooiste rozen. Dat
lijkt misschien vreemd gezien de noordelijke
ligging van Molde, maar het relatief milde
klimaat maakt dat rozen hier volop bloeien.
Ook de rijke, vruchtbare grond speelt een rol
bij de overvloed aan rozen in Molde.
De bijnaam rozenstad is dan ook meer dan
verdiend. De naam Molde zelf is afgeleid
van het Noorse woord voor ‘vruchtbare
grond’, omdat de eerste bewoners
er al snel achter kwamen
dat de grond uitzonderlijk
vruchtbaar is.

Het rozenmeisje op
het plein in het
centrum van de stad
is een belangrijke
trekpleister.
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Even lekker schommelen?
Ontspan in stijl met de Fable
schommelbank van Myface.

Met de draagbare
Sonos Roam geniet je
overal van kraakhelder
geluid.

Deze mand van zeegras van Bloomingville is multifunctioneel
inzetbaar:
als bloempot, tijdschriftenbak, opbergmand
en meer!

Deze draadloze acculamp van Lupia
Licht vormt zowel binnen als buiten een
stijlvol lichtpunt.

�
n
e
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bu

Lekker barbecueën met de Block D van Flammkraft.
Op de bakplaat en het grote grillrooster maak je in een handomdraai de lekkerste barbecuegerechten.

KOM MEE NAAR

Wij zijn klaar voor de zomer, jij ook?
Met deze stijlvolle items kan je zomer
niet meer stuk.

Een snackbar en
zwembad in één:
vogeltjes zijn dol
op dit stijlvolle
glazen voederhuisje met
vogelbadje van
Eva Solo.

Geniet van een kampvuur in de
stad met deze kaars in beton
van Beske. Optioneel met
handgelaste stalen houder.
De on-the-move sidetable van Cane-line
is voorzien van een afneembaar dienblad.

Fotorechten: AmbienteDirect, beske, blomus, Bloomingville, Cane-line.de, eva Solo, Flammkraft, Holtkötter Licht, Made

36

Vier glazen, één missie: geniet tijdens zwoele zomeravonden van een koel drankje in
een van de kristallen glazen uit de Riedel Mixing Rum set.

Blijf nog even!
Met de
Stay Daybed van
Blomus is dit absoluut
geen straf. Iedereen
blijft graag nog even
loungen op dit comfortabele ligbed.

Een lust voor het oog: de stijlvolle Grace Long
gieter van Present Time.

Geniet van een drankje zonder
angst voor een kater met deze
overheerlijke alcoholvrije gin
van Seedlip Garden. Met dit
fruitige drankje maak je de
lekkerste cocktails.
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HAUS KEMPER – WUPPERTAL
Vanaf 1965 tot nu:
Haus Kemper door de jaren heen

ZO GOED ALS
NEUTRA
WIST JE DIT?

WIE WAS
RICHARD
NEUTRA?
De in Oostenrijk geboren Richard
Joseph Neutra was een van de
beroemdste architecten van de
20e eeuw. Hij overleed op
16 april 1970 in Haus Kemper
in Wuppertal. Met zijn modernistische huizen speelde hij een
belangrijke rol in de architectonische stijl van de jaren 50 en
60 in California. Zijn beroemdste
ontwerp is het Kaufmann Desert
House uit 1946 in Palm Springs
dat hij ontwierp voor Edgar J.
Kaufmann. Ook nu nog laten
veel architecten zich inspireren
door de gebouwen van Neutra,
niet alleen vanwege het slanke
ontwerp, maar ook vanwege
de grote raampartijen die de
leefruimte met de omgeving
verbinden.

Wanneer je een oud huis wilt opknappen,
moet je jezelf afvragen: “Is het huis het waard?”.
In het geval van Haus Kemper in Wuppertal,
dat werd ontworpen door
Richard Neutra, is het dat zeker!

H

et twee woonlagen tellende huis ligt op een heuvel met
uitzicht op het Gelpetal, een bosrijk recreatiegebied. Met
de open indeling, grote raampartijen en schuifdeuren,
vertoont het huis veel overeenkomsten met de typisch Amerikaanse bouwstijl uit de jaren 50. Alles wat men toen zocht in
een woning – van een aparte woonruimte voor de kinderoppas
tot een ‘mannenkamer’ – lag opgesloten in het woonoppervlak
van 380 m2. Toen Manfred en Sarah Hering de kans kregen
om dit verborgen architectonische juweeltje uit 1965 te kopen,
twijfelden ze geen moment. Door de verbouwingswerkzaamheden van de vorige eigenaren was het oorspronkelijke karakter van het huis echter volledig verloren gegaan. Ze besloten
direct aan de slag te gaan en het huis in zijn volle glorie te
herstellen. Ze besloten de renovatie van het huis op dezelfde
manier aan te pakken als de renovatie van klassieke auto’s.
Eerst werd het gebouwbeheersysteem vernieuwd en vervolgens werden de beschadigde onderdelen vervangen. Onderdelen die niet konden worden gered, werden vervangen door
onderdelen die qua ontwerp en kleur zo veel mogelijk op het
oorspronkelijke onderdeel leken. “Tijdens de renovatie leerden
we elke dag iets nieuws”, aldus Manfred Hering. “Oude tekeningen en foto’s hebben ons enorm geholpen.”
Locatie:
Wuppertal
Schüco producten:
Classic Design-schuifdeuren
(speciale constructie)

“Kaufmann Desert House”

Schüco panorama
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SURREY HILLS – ENGELAND

IN HET HART VAN
DE SURREY HILLS
De Surrey Hills staan bekend om hun historische dorpjes, ongerepte natuur en landhuizen met prachtig onderhouden tuinen.
Midden in dit prachtige gebied ligt een huis dat – ondanks het
moderne design – volledig opgaat in de omgeving.
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“Het mooiste uitzicht heb je in de
badkamer; de zon die ondergaat
achter de heuvels... adembenemend!”
JON WOOD

O

p een steenworp afstand van Londen vind je het graafschap Surrey.
Met zijn charmante en karakteristieke dorpjes is Surrey het toonbeeld
van het typisch Engelse plattelandsleven. De adembenemende schoonheid
van de beboste Surrey Hills maakt dit
tot een geliefde plek voor buitenmensen. Het landschap telt zo’n 1200 routes waarmee je wandelend, op de fiets
of te paard de prachtige omgeving
kunt ontdekken. Met het ene adembenemende uitzicht na het andere, weet
je bijna niet meer waar je moet kijken!
In het hart van de Surrey Hills ligt een
huis dat zo is gebouwd dat je optimaal
kunt genieten van de prachtige omge-

ving. In plaats van de lokale bouwstijl
te volgen, kozen de eigenaren voor een
open indeling. De grote schuifdeuren
bieden vanuit elke ruimte een ononderbroken uitzicht op het landschap. Zelfs
in de verschillende leefruimten zijn interessante zichtlijnen te ontdekken. Zo kun
je zowel vanuit de gecombineerde open
keuken en eetkamer als de kamers aan
de andere kant van het huis genieten van
het weidse uitzicht. Op de bovenverdieping zijn de slaapkamers via een open
gang en dakterras met elkaar verbonden.
Het optimale uitzicht creëren was echter
nog niet zo makkelijk. Vanwege de onbeschutte ligging boven op de heuvel moesten de ramen en schuifdeuren namelijk
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bestand zijn tegen sterke wind en zware
regenval. Uiteindelijk kozen de eigenaren
voor grote hef-schuifdeuren omdat deze
ook eenvoudig in gebruik zijn. De ramen
weerspiegelen de lucht en het omringende groen waardoor het huis, afhankelijk
van de weersomstandigheden, van een
afstand vrijwel onzichtbaar is. Het gebruik
van traditionele materialen zoals natuursteen en cederhout, versterkt dit effect.
Ondanks de moderne bouwstijl gaat dit
huis volledig op in het landschap van de
Surrey Hills.

DROOMWONINGEN | Schüco panorama

Kleinschalig
wonen
TINY HOUSES

Locatie:
Surrey Hills, Engeland
Schüco producten:
Classic Design-schuifdeuren
Ramen
Gevels

REISTIP

VAN KENT
NAAR CORNWALL
Wanneer we denken aan een vakantie in Engeland, komen we vaak niet verder dan een citytrip
naar Londen. Maar Engeland heeft zoveel meer te
bieden. Wat te denken van Zuid-Engeland met zijn
ruige kustlijn, dromerige vissersdorpjes, gezellige
badplaatsen, karakteristieke dorpjes, imposante
kastelen en statige landhuizen met prachtig aangelegde tuinen. Op de route van Kent naar

Cornwall vind je de ene na de andere toeristische
trekpleister. De beste manier om Zuid-Engeland te
ontdekken is dan ook tijdens een roadtrip. Avontuur
gegarandeerd! Goede reis!

Een minimalistische manier van leven:
inmiddels is de Tiny House Movement die in de jaren 90
in de Verenigde Staten is ontstaan, ook overgewaaid naar
Europa. Wonen in een huis van slechts enkele vierkante
meters klinkt als een charmant alternatief
voor onze traditionele woontraditie. Deze manier van leven
biedt maximaal comfort en veel ruimte voor improvisatie
binnen een kleine ruimte.

45

46

Schüco panorama | DROOMWONINGEN



Schüco panorama

Mensen willen iets nieuws proberen, ze willen duurzamer leven of genieten van de vrijheid die een tiny
house biedt. Er zijn talloze redenen te noemen waarom
mensen voor een tiny house kiezen. Voor Janka Riedel
was het gevoel van vrijheid doorslaggevend.

Janka Riedel, een van onze klanten en
architect van beroep, vertelt over luxe
en wonen in een tiny house.

panorama: Wat spreekt je aan in een
tiny house?
Janka Riedel: Jarenlang werkte ik voornamelijk op projectbasis op specifieke
locaties. Ik vroeg mezelf af wat ik nou
echt nodig had om te kunnen werken
en wonen, en een mobiel huis bleek de
oplossing. Tijdens mijn studie ruimtelijke-ordeningsstrategieën aan de Muthesius University of Fine Arts and Design in
Kiel (Duitsland) heb ik me verdiept in de
relatie tussen architectuur en culturele
antropologie, en dit maakte dat ik heel
anders naar de ‘waarom’- en ‘hoe’-vragen ben gaan kijken.
Wat bedoel je daar precies mee?
Janka Riedel: In een ruimte is sprake
van de werkelijke ruimte en de ‘waarge-

nomen’ ruimte. En dat is belangrijk om
te onthouden. Hoewel de ruimtes om te
slapen, wonen, ontspannen, werken en
te koken elkaar overlappen, moet elke
ruimte onafhankelijk kunnen functioneren. In een tiny house komen al deze
ruimten samen in een oppervlak van 14,3
vierkante meter.
Waar heb je rekening mee gehouden bij
het ontwerp?
Janka Riedel: Ik wilde graag een mobiel huis. Dit betekende dat mijn tiny
house niet langer dan 2,40 meter en niet
zwaarder dan 3500 kilo mocht worden.
Op het gebied van materiaalkeuze en
duurzaamheid heb ik me laten inspireren
door verschillende prototypen om tot een
ontwerp te komen dat geschikt is voor de

lokale klimaatomstandigheden.
Hoe is je tiny house gebouwd?
Janka Riedel: Het frame bestaat uit
houten sandwichpanelen. In de fabriek
zijn al de openingen voor de deur en
ramen aangebracht. De stevige constructie biedt bescherming tegen de zon
in de zomer en houdt de kou buiten in
de winter. Het interieur, waaronder het
slaapgedeelte, het multifunctionele meubilair, alle opbergruimten en de keuken
zijn speciaal voor mijn huis ontworpen.
Mijn doel was om zelf mijn tiny house te
bouwen en dat is me – met wat hulp van
collega’s – gelukt. Alle elementen zijn
in Duitsland voorgemonteerd en vervolgens hebben we ze op locatie in Portugal gemonteerd. De gevels zijn bekleed
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droomwoning
bouwen?
wij helpen!
Locatie:
Portugal
Schüco producten:
Classic Design-schuifdeuren

met panelen met horizontale latten van
larikshout. Dit zorgt voor een simpele en
strakke look. Onder invloed van de weerselementen verkleurt het larikshout en
krijgt het een prachtig glanzende zilveren
kleur.
Wat is je favoriete plek in huis?
Janka Riedel: Deze kleine ruimte is op
zoveel verschillende manieren te gebruiken en afhankelijk van het tijdstip of de
hoeveelheid licht, ontstaat er telkens
een andere sfeer. 's Avonds is het slaapgedeelte zonder twijfel mijn favoriete
plek. Vanuit mijn bed kijk ik door het
dakraam zo naar de sterren. Gedurende
de dag is deze ruimte ook mijn werk- en

woonruimte. In de keukenkastjes is een
tafelblad ingebouwd, waardoor de keuken ook meteen als werkplek dient. Dit
is de plek waar ik nieuwe ideeën bedenk
en uitwerk. Het uitzicht is simpelweg
adembenemend. De grote schuifdeur
biedt een onbelemmerd uitzicht en haalt
buiten naar binnen. Dit gevoel van ruimtelijkheid en onbegrensde vrijheid is ontzettend belangrijk voor een tiny house.
Denk je er weleens aan om weer groter
te gaan wonen?
Janka Riedel: Absoluut niet. Zelfs na
vier jaar voel ik me nog steeds thuis in
mijn tiny house. Ik heb nog zoveel ideeën. Ik heb het gevoel dat ruimtes nog

efficiënter kunnen worden gebruikt en
het ontwerp nog duurzamer, lichter en
mobieler kan. Denk bijvoorbeeld aan systemen om zelf energie op te wekken en
water te zuiveren.
Welk advies zou je mensen geven die
nadenken over het bouwen of kopen van
een tiny house?
Janka Riedel: Kleiner wonen hoeft niet
ten koste van je wooncomfort te gaan.
Mijn advies is: probeer het gewoon!
Alleen dan weet je of deze manier van
leven bij je past. En als je besluit om een
tiny house te laten bouwen, zorg er dan
voor dat jouw ideeën worden meegenomen in het ontwerp!

Vind je het lastig om een architect of binnenhuisarchitect
te kiezen die bij u past?
Wij helpen je graag met een architectenadvies op maat. Scan de QR-code
en maak een keuze. De architect neemt dan contact met je op voor een vrijblijvende
kennismaking.

Bezoek www.droomwoningbouwen.nl voor advies en inspiratie
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INNER GARDEN
VILLA
Exclusieve villa met 4 verdiepingen
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“123DV ontwerpt en
realiseert moderne
villa’s. Ons doel is
het creëren van een
thuisgevoel.”
LIONG LIE, ARCHITECT

D

eze 1400 m2 grote high end villa
staat in een bergachtig gebied.
De villa heeft 2 ondergrondse verdiepingen en 2 verdiepingen boven de
grond. De laagste verdieping bevindt zich
op dezelfde hoogte als de lagere straat,
vanwaar je de garage kunt bereiken via
een 20 meter lange tunnel. Bezoekers
gaan de villa binnen via de tuin - een verfrissende manier om de ontmoeting mee
te beginnen.

Architect:
123DV
Lloydstraat 13-F
3024 EA Rotterdam
T +31 10 47 82 064
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NIEUWSGIERIG?
VOLG ONS:

Wij helpen je graag.
Bel ons:
+31 88 203 33 00
Mail ons:
info@schueco.nl
Schüco Nederland BV
Clarissenhof 3a • 4133 AB Vianen
Download onze brochures:
www.schueco.com/nl/particulieren/downloads

