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FOTOGRAFIE: RAPHAËL DRENT

Sfeerverhogende creaties  van TWIN DOORS  in voormalig klooster

STRENGE ARCHITECTONISCHE LIJNEN, LICHT EN 

HOOGTE KENMERKEN HET VOORMALIGE KLOOSTER 

IN UDEN, DAT DOOR DE NIEUWE BEWONERS 

ONDERWORPEN IS AAN EEN FLINKE RENOVATIE 

EN COMPLEET NAAR HUN WENSEN EN DROMEN IS 

INGERICHT. DE GEOMETRIE EN SYMMETRIE VAN HET 

UIT 1882 STAMMENDE MONUMENTALE PAND WORDT 

VERZACHT DOOR HET GEBRUIK VAN RIJKE MATERIALEN, 

ZOALS ZACHTE STOFFEN IN EEN WARM KLEURENPALET 

EN GOUDEN TAATSDEUREN, DIE DE WONING EXTRA 

KARAKTER GEVEN. MAAR DE WARE EYECATCHER IS 

TOCH WEL DE ‘GLAS-IN-LOODDEUR’, DIE REFEREERT 

AAN DE HISTORIE VAN HET PAND.

Unieke ‘glas-in-looddeur’ 
als eyecatcher
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Door authentieke elementen te combineren met hedendaags design 
ademt het klooster eigenheid. "Kenmerkend voor onze interieurstijl is dat 
we klassieke en moderne elementen verenigen. Sierlijsten op de muur, 
kroonluchters en glas-in-lood zijn afgewisseld met velours, stoere zwarte 
accenten, een strakke keuken en prachtige deuren van TWIN DOORS”, 
vertelt de bewoonster, die als interieurliefhebber haar lol op kon bij de 
inrichting van het prachtige pand. 

PERFECTE MATCH 
De deuren zijn ontworpen door Remy Meijers, een van de bekendste Ne-
derlandse interieurontwerpers. Remy ziet deuren als interieurelementen 
die een belangrijke bijdrage leveren aan de sfeer, maar waar je je huis 
ook mee kunt personaliseren. Hij creëerde voor TWIN DOORS een speci-
ale collectie taatsdeuren met unieke kleuren en coatings, zoals metallic 
bronze, champagne en goud. Deze kunnen bovendien gepersonaliseerd 
worden door ze in te leggen met bijvoorbeeld marmer, hout of leer. Zo 
ontstaat een rijk palet aan keuzemogelijkheden, waaruit de nieuwe eige-
naren van het historische pand kozen voor goud. “Het staat zo mooi bij 
de rest van het huis. De nieuwe glazen taatsdeuren vormen een perfecte 
match met de originele deuren die een klassiek messing deurbeslag heb-
ben. Door de combinatie met het licht getinte glas ontstaat bovendien 
een subtiele balans in het interieur”, aldus de vrouw des huizes. 

't Klooster in Uden
Het prachtige pand in Uden dient niet alleen als woning van het 
grote gezin. Er zijn ook bedrijven in ondergebracht en de heer en 
vrouw des huizes creëerden stijlvolle en unieke ruimtes voor foto- 
en videoshoots, meetings, events, diners en coaching-sessies. 

Voor meer informatie kijk je op: www.tklooster-Uden.nl
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IT’S ALL ABOUT 
EXPERIENCE.

Stijlvolle en high-end TWIN DOORS designed by 
topontwerper en interieurarchitect Remy Meijers.

De Elzenhof 11  - Geldermalsen  -  +31 (0)345-5872020  -  www.twindoors.nl
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NEDERLANDS VAKMANSCHAP EN CREATIVITEIT 
Aan het eind van een lange corridor maakten de bewoners een oogstre-
lend statement. “Onze glas-in-looddeur –de ‘Opstanding van Jezus’ ge-
doopt – is dé eyecatcher van het huis. Hij is nog gaver geworden dan waar 
we op hoopten. Het lijkt wel echt glas-in-lood.” De deuren zijn  speciaal 
door TWIN DOORS op maat gemaakt; na goedkeuring van de 3D-impres-
sie zijn de glaspanelen geprint. Door het glas te printen is de afbeelding 
haarscherp en blijven de kleuren helder en levendig. “Ongelooflijk dat zo-
iets kan”, zegt de bewoonster. “De deuren stralen klasse uit en zijn prachtig 

afgewerkt. Een staaltje Nederlands vakmanschap met ruimte voor creatief 
denken en respect voor alles wat dit gebouw zo bijzonder maakt. We zijn 
er zo blij mee dat we overwegen om later ergens anders hetzelfde glas te 
plaatsen.” De Zusters Franciscanessen – in het verleden de bewoonsters 
van het klooster – zouden het met trots aanschouwen. 

TWIN DOORS

TWIN DOORS is 100% Nederlands. Het bedrijf is gelieerd aan Plan Effect – decennia-
lang marktleider op het gebied van glazen wandsystemen en deuren voor kantoren 
– en combineert de knowhow en ervaring van het moederbedrijf met een passie 
voor sfeervolle interieurs. In de stijlvolle inspiratieruimte in Geldermalsen toont 
TWIN DOORS het gebruiksgemak van de creaties en de verfijning van het prachtige 
en gevarieerde assortiment, dat bestaat uit enkele en dubbele taatsdeuren, zijpa-
nelen, glaswanden en schuifdeuren. 
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