INTERIEUR
METROPOLITAN LUXURY
Eric Kuster is een duidelijke signatuur. Een
signatuur dat markant zichtbaar is in de winkel in Antwerpen maar net zo goed op
Instagram als in de loodzware koffieboeken
met hun prachtige projecten.
‘Metropolitan luxury’, zo zou je de stijl van
Eric Kuster kunnen omschrijven. Het is meteen ook de naam van de winkel in
Antwerpen. “Metropolitan luxury heeft alles
te maken met de geschiedenis en achtergrond van Eric Kuster”, vertelt Pieter – naaste
medewerker. “Hij haalt zijn inspiratie voornamelijk uit hotels en uit het hotelleven, de
reizende zakenman/vrouw of privé wereldreiziger die een bepaald comfort om zich
heen gewend is en die vaak in hotels komt
waar alles voor hem geregeld wordt.
Kortom, het draait om de hele belevenis
van het reizen en die belevenis proberen
wij ook te creëren voor onze klanten. Dat
uit zich in een bepaalde stijl maar het is
vooral de service erom heen die het ontwerp
zo sterk maakt. Eric Kuster Metropolitan
Luxury is een totaalpakket. We creëren het
Eric Kuster gevoel.”

HET ERIC KUSTER GEVOEL
Het werk van internationaal interieurdesigner Eric Kuster is gekend in
binnen- en buitenland. Met een winkel op een toplocatie en met een
twintig meter lange etalage die tot de verbeelding spreekt, behoort
Eric Kuster tot de top in Antwerpen. Rijkelijke fluwelen stoffen met
gouddraad, een sofa als een weelderig eiland bevolkt door sierkussens.
Het voelt aan als een warm bad wanneer je in zijn interieurs binnenkomt.
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EIGEN MERK
EK heeft een eigen collectie die bestaat uit
zetels, tafels, stoelen en poefs. Die eigen collectie kan volledig op maat van de klant gemaakt worden. Alle aanpassingen zijn mogelijk. De collectie wordt gemaakt in Nederland
en Italië. “Hierdoor kunnen wij heel snel
schakelen. Als het nodig is kunnen we de
meubelen uit onze collectie leveren binnen de
4-6 weken. 80% van onze productie bestaat
uit eigen collectie en 20% bestaat uit andere
merken. Onder het EK label hebben we ook
een eigen stoffencollectie met mooie luxueuze
stoffen om onze zetels of zetels van andere
partijen te bekleden en als raamdecoratie.”
Het interieurbedrijf richt ook luxe appartementen in voor expats. Binnen een kort
tijdsbestek kan een volledig appartement ingericht worden met goede producten en
mooie materialen die het comfort van een
hotelleven evenaren. Dankzij meer dan
16 jaar ervaring en een perfecte organisatie
kan een a appartement klaar zijn binnen de
2 à 3 weken. “Dit kan natuurlijk enkel wanneer de klant ons carte blanche geeft. Wil hij
een gepersonaliseerd appartement dan moet
je rekening houden met langere leveringstermijnen.”
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Inrichting van een penthouse in Antwerpen.
Voor dit prestigeproject is gekozen voor een
high-end detaillering. Een wengé houten
vloer met ingewerkte inox bies zorgt voor
een mooi contrast tussen een grove houten
structuur en het gladde, glanzende detail in
inox. Een toilet in Onyx Bianco, kamers in
Japanse esdoorn zijn maar enkele van de exquise materialen die hier volop aanwezig zijn
in dit project.
4 | IMAGICASA

IMAGICASA | 5

EDELE EN RIJKE MATERIALEN
Kenmerkend voor EK zijn het gebruik van
edele materialen, luxueuze stoffen zoals fluweel en satijn en rijke materialen. Mooie
materialen om juist die verfijning te brengen
in het ontwerp. Daarachter zit een ganse organisatie – die als een geoliede machine
loopt - en meer nog dan de materiaalkeuze
het Eric Kuster gevoel creëert. “Hij is al vaak
gekopieerd maar door juist die extra service
en organisatie, kunnen wij de juiste emotie
neerzetten.” Volgen jullie de trends in het
interieur? “We zijn niet echt trendgevoelig.
Soms krijgen we de vraag van onze klanten
om bepaalde trends te volgen in hun interieur. Maar liefst doen we ons eigen ding.”

BALANS TUSSEN KLASSIEK EN
MODERN
De stijl van EK probeert een perfecte balans
te zijn tussen klassiek en modern. “Volgens
de wens van de klant kunnen we ook wat
klassieker gaan. Het interieur van een hoeve
bijvoorbeeld ga je wat klassieker brengen. De
identiteit van een huis en de structuur moet
je meenemen in het interieur. Dan krijg je
een mooie samenhang en harmonie. Een totaalconcept waar alles van A tot Z klopt en
waar je een goed gevoel creëert.”
Naast een eigen glossy magazine ‘Entourage’
– met focus op internationale trends in
fashion, interieur en lifestyle – brengt
Eric Kuster lijvige koffietafelboeken uit. In
tussen zijn het drie prachtige boeken met
een overzicht van hun mooiste realisaties
geworden. Een vierde boek, uitgegeven door
Teneues, komt eraan met paginagrote foto’s
van hun nieuwste projecten. Een niew kijkboek waarin je het Eric Kuster gevoel volop
kan beleven.
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