
Binnenkijken Bij...
EEn bank & viEr hotEls

SpecialS  
Tuinmeubilair, 

keukens  &  badkamers



10 ELLE DEcoration 

nieuwe 
locatie
De zaak ‘Le fabuleux 

Marcel de Bruxelles’ 

verhuisde naar een nieuwe 

locatie. Voortaan kun je 

voor hun collecties terecht 

in de Léon Lepagestraat 10 

in 1000 Brussel.  

www.fabuleuxmarcel.com.

inSpiratie  newS

nieuw!
Leuke weetjes en nieuwigheden, kort gevat 
op deze twee pagina’s. Ontdek ze snel!
tekst améLiE Van campEnhout

deco uit de ardennen
Een nieuw Belgisch label zag recent het levenslicht. ‘Manufacture des Ardennes’ heeft zoals de naam laat vermoeden een mooi stukje Belgisch natuurgebied 

als inspiratiebron. Voor ambachtelijk vervaardigde producten uit hout, steen of metaal ben je hier aan het juiste adres. De voorwerpen zijn te koop op 

beurzen of rechtstreeks te bestellen via de website www.manufacturedesardennes.be

Duurzaam
Wij vielen voor ‘Dhurries’, 
de nieuwe collectie van The 
Rug Company. 
Opmerkelijke kleuren en 
motieven, volledig 
handgemaakt. De Dhurries 
zijn duurzaam, decoratief 
en onderhoudsvriendelijk.  
www.therugcompany.com

eeN uNiek huis
‘More Than A House’ is een huis gewijd aan l’Art de Vivre, de kunst van het leven en aan de kunde van 

Isabelle en Jean-Charles Mazet als binnenhuisarchitecten en ontwerpers van parken en tuinen. De 

Mazets - beiden afkomstig uit Frankrijk - vonden in Brussel het ideale kader voor hun levensvisie en hun 

studiebureau in een prachtig gebouw uit 1927 dat ze tot in de puntjes renoveerden met respect voor 

het originele karakter van het huis. Het meubilair in alle kamers is hun eigen ontwerp, ze werkten 

samen met Brusselse gespecialiseerde vakmensen om het gebouw de luister van weleer terug te 

geven. Met de prachtige doorlopende tuin, de gezellige bar en de verschillende exporuimtes is More 

Than A House een unieke ontmoetingsplek en een bijzonder adres. Het Huis opent drie dagen per 

week de deuren. Het idee om ook op afspraak te ontvangen benadrukt de sfeer van het vroegere 

privésalon, gastvrij en met een nieuwe artistieke adem.

More Than A House, Franz Merjaystraat 190, 1050 Elsene, 0471 76 72 65, contact@morethanahouse.be.

Open op maandag, donderdag en zaterdag van 14 tot 20 uur en op afspraak.


