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Aangenaam zachte landing in fraai gerenoveerd penthouse
A pleasantly soft landing in a nicely renovated penthouse

Voor een internationaal werkzame  opdrachtgever 
met een vriendelijk,  aangenaam en stevig karakter, 
creëerde Lasut & Braun een thuis met hetzelfde 
voorkomen. Interieurarchitecten Anne Braun en 

Feikje Lasut zorgden er zo voor dat hun opdrachtgeefster zich echt 
thuis voelt in haar ruime en lichte woning als ze in Nederland verblijft. 

Bij deze opdracht werd een groot beroep gedaan op het creatieve 
talent van het architectenduo om goed aan te voelen wat voor interieur 
bij iemand past. De opdrachtgeefster gaf namelijk carte blanche voor 
de ontwerpvoorstellen. Voordat het inrichten begon, werd er grondig 
verbouwd onder begeleiding van Lasut & Braun, om zo de verouderde 
Amsterdamse woning geschikt en ook milieutechnisch gezien 
 t oekomstbestendig te maken. Zo is de elektrische haard de opvolger 
van de voormalige haard en een onderdeel van het architectonische 
element dat Lasut & Braun ontwierp voor de woonkamer. De luxueuze 
tegels die zijn verwerkt in het haardplateau zijn in een iets andere tint 
in de prachtige badkamer en toiletten als wandtegels geplaatst. De 
uitnodigende badkamer werd ontworpen met een ovaal ligbad, een 
ruime inloopdouche en een riant eikenhouten wastafelmeubel met twee 
waskommen. Op de vloer liggen grote tegels met een gevlochten patroon.

Feikje: “We hebben geprobeerd om het vriendelijke karakter van de 
bewoonster terug te laten komen in het hele design. Daarom zie je 
veel ronde vormen en zachte stoffen, afgewisseld met rechte vormen. 
Door het contrast leggen deze extra de nadruk op het zachte karakter.” 
Stoelen met ronde vormen, een organische gevormde bank, ronde 
tafels met dikke poten en ronde karpetten en armaturen voeren inderdaad 
de boventoon, afgewisseld met een strakke keuken, rechte eettafel en 
recht bureau. Door de rustige basis van de vloeren en wanden, komen 
de vormen mooi tot hun recht. De zitmeubels zijn in aaibare en 
 luxueuze stoffen als velours en bouclé uitgevoerd.  

Anne vertelt over de masterbedroom, de grotere zus van de logeerkamer: 
“Het bed heeft robuuste, ronde vormen om een welkome sfeer uit te 
stralen. De achterwand van het bed bestaat uit gespoten maatwerk
panelen. De inspiratie voor deze panelen komt van de facetten in de 
 eikenhouten binnendeuren. Deze robuuste deuren werden een basis voor 
het nieuwe design. Alleen de deur van de hal naar de woonkamer hebben 
we vervangen door een aluminium deur met glas, om zo de zichtlijn naar 
het woongedeelte zo open mogelijk te maken.” Vanuit de hal zie je ook het 
balkon dat door Lasut & Braun werd ingericht. De bewoonster kan ook 
daar zacht landen, met een glaasje uit haar vertrouwde op maat 
 gemaakte ginbar die ze ook in haar andere woningen zo waardeert.

23 Lasut & Braun created a home with a friendly, pleasant, and firm feel to it to 
match the character of their internationally operating client. Interior architects 
Anne Braun and Feikje Lasut wanted to make their client feel right at home 
whenever she stays in her light, spacious penthouse in the Netherlands.
 
This assignment called for lots of creativity on the architect duo’s end as they 
had to sense what kind of interior would suit their client. After all, the client 
gave them free rein for the draft proposals. Before the furnishing began, the 
home was thoroughly renovated under the supervision of Lasut & Braun to 
make the antiquated Amsterdam estate more suitable for living and make 
the house future-proof, environmentally speaking. For instance, the electrical 
fireplace replaces the former fireplace and forms part of the architectural 
element that Lasut & Braun designed for the living room. The luxurious tiles 
that were used in the mantel shelf were also used in the beautiful bathrooms 
and powder rooms, albeit in a slightly different shade. The enticing bathroom 
features a freestanding oval bathtub, a spacious walk-in shower and a 
generous double sink oakwood vanity. The floor is adorned with large tiles 
with a woven pattern.

Feikje: “We tried to make the design reflect the friendly character of the lady 
of the home. Therefore, you’ll see a lot of round shapes and soft materials, 
which are alternated with rectangular shapes. The contrast emphasizes the 
gentle character.” Round-shaped chairs, an organically shaped couch, round 
tables with firm legs and round carpets and fixtures dominate the apartment, 
yet they are alternated with a sleek kitchen, a rectangular dining table, and a 
rectangular desk. The calm base of the floors and walls makes the shapes 
stand out. The chairs and couch are made of cuddly, luxurious materials, 
such as velvet and bouclé. 

Anne tells us the following about the primary bedroom, the guest room’s big 
sister: “The bed has robust, round shapes to make people feel welcome. The 
back wall of the bed consists of sprayed, tailor-made panels. The inspiration 
for this panel comes from the facets in the oakwood interior doors. The robust 
doors formed the basis of the new design. Only the door that leads from the 
hall to the living room was replaced with an aluminum door with glass to 
make the sightlines to the living space as open as possible.” From the hall, you 
can also see the balcony Lasut & Braun furnished. The homeowner can land 
softly there too, with a drink from the tailor-made gin bar she appreciates so 
much in her other homes as well.
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De Pvc-houtlook vloer van Montinique past perfect bij de Gin bar van Evindie Keukens.
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De keuken is op professionle wijze geplaatst en ontworpen door Evindie Keukens.
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Architect
Lasut & Braun, IJsselstein (NL)
www.lasutenbraun.nl

Maatwerk aluminium deuren
TWIN DOORS, Geldermalsen (NL)
www.twindoors.nl

PVC vloer
Montinique, Genemuiden (NL)
www.montinique.nl

Ringlampen en witte spots
Modular Lighting Instruments, 
Amstelveen (NL)
www.supermodular.com

3D wandpaneel slaapkamer
Orac Decor, Oostende (BE)
www.oracdecor.com

Keuken en Gin bar 
Evindie Keukens, IJsselstein (NL)
www.evindie.nl

Partners
Leverancier sanitair
Sanitairwinkel
www.sanitairwinkel.nl

Sanitair 
Villeroy & Boch, Vianen (NL)
www.villeroy-boch.nl

Aluminium shutters en scherm 
woonkamer
Fractions, Boxtel (NL)
www.fractions.nl

Haarden
Daniëls Openhaarden, 
Rotterdam (NL)
www.openhaard.nl

Domotica & Schakelmateriaal
Gira, Veenendaal (NL)
www.gira.nl

Raamdecoratie
Toppoint Gordijnen, Bleiswijk (NL)
www.toppoint.eu
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