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Hét adres voor 
design en advies
Leuk dat je onze interieur-
winkel hebt bezocht! Het 
betekent dat je op zoek bent 
naar echte wooninspiratie, de 
beste kwaliteit en persoonlijk 
advies. Wij zijn dan ook de 
ideale match voor jou, want 
bij ons vind je altijd het 
nieuwste design en de meest 
up-to-date kennis. 

DESIGN ON STOCK  Byen

Dicht bij jou, dicht bij onszelf

QLIV  Flared

DESIGN ON STOCK  Aikon Lounge

MONTIS Close

Dicht bij jezelf blijven, is de essentie 
van een interieur dat vertrouwd 
en eigen voelt. Wij omarmen jouw 
wensen en smaak, en vertalen dat 
naar een heerlijk huis dat perfect 
past bij jouw leven. Dat doen we 
als team van vakmensen, die jou als 
belangrijkste teamlid zien. Daarbij 
werken we graag met design van 
dichtbij. Dutch Design is helemaal 

van nu en onze maakindustrie staat 
garant voor kwaliteit, duurzaamheid 
en service – net als wij. In onze 
ervaring is dicht bij elkaar blijven 
dé manier om verwachtingen te 
overstijgen. Verlang jij ook naar een 
interieur waarin je helemaal jezelf 
kunt zijn? We nodigen je uit om het 
samen met ons te verwerkelijken.          

PASTOE Vision Cabinets

Pauline Meijer en Marcel Kok

EYYE Puuro

STUDIO ABOUT Bubble Vase

FOSCARINI NileLABEL  Gustav Soft

LEOLUX Enna



FOSCARINI Spokes

LINTELOO Malibu

LEOLUX Liliom

VITRA House Birds

PILAT & PILAT Elfriede

LEOLUX Cream

HARVINK Flink

FOSCARINI Twiggy

ARCO Dew

EYE CATCHERS
EEN SELECTIE UIT ONZE COLLECTIE

Van schets tot uitvoering
Het enige wat telt bij een interieur is dat jij je er helemaal in thuisvoelt. Een interieur ontwerpen is en blijft dan ook puur mensenwerk. 
Van het tekenen van de eerste schets tot het ophangen van het laatste gordijn: wij begeleiden je daar zorgeloos bij. Op elk gebied 
hebben we alle expertise in huis, of het nu gaat om raambekleding, maatwerkkasten, thuiswerken, verlichting, kleuren, stoffering 
of styling. Als hecht interieurteam zijn we in staat een compleet interieurontwerp gestroomlijnd uit te voeren, inclusief vakkundige 
installatie. Met een individueel designmeubel helpen we je overigens met net zoveel plezier, want ook dat verdient alle aandacht en 
goed advies.

Monique  “Toen we deze bank zagen, 
sprak hij ons zo aan dat we in gesprek raakten 
met interieuradviseur Jamie. Dat resulteerde 
uiteindelijk in een voorstel voor het hele 
interieur, met een aantal prachtige ideeën waar 
we zelf echt nooit op gekomen waren!”

Foto: Caroline Coehorst

COR UNUM Mama vaas

ARCO Re-volve

GELDERLAND Unfold

STUDIO HENK Ode



KONINKLIJK SLAPENMERKEN MET
MEERWAARDE
Kwaliteit is hét criterium voor de merken die we 
kiezen voor onze collectie. Dat betekent dat we 
voornamelijk merken voeren uit eigen land en 
uit landen nabij, zoals Duitsland, Denemarken 
en Italië, waar de meubelindustrie een lange 
traditie heeft, op het hoogste niveau. Je ziet en 
voelt dat, nog lang voorbij de eerste indruk. We 
presenteren van die merken zoveel mogelijk de 
complete collecties, zodat je écht keuze hebt. 
Zo hebben we onder andere stijlstudio’s van 
Design on Stock, Hay, Rolf Benz, Pode, Eyye, 
Studio Henk en zijn we Select Store van Leolux 
voor Utrecht en omstreken.
 

HARVINK Armslag

KIJK OP RAMEN
Door de vele vragen die we voortdurend 
krijgen over raambekleding, weten we 
dat het ingewikkeld is om daar zelf de 
juiste keuzes in te maken. Wij zorgen dat 
het goed komt met onze uitgebreide 
expertise op het gebied van gordijnen, 
inbetweens, jaloezieën, shutters en horren. 
Samen gaan we stap voor stap na waar je 
precies behoefte aan hebt: inkijk regelen, 
licht filteren, verduisteren, geluid dempen, 
isoleren... 

De juiste raambekleding biedt veel 
meer comfort en functionaliteiten dan je 
misschien vermoedt. Vervolgens kijken we 
wat past bij je smaak en stijl. Het inmeten 
en installeren is weer een vak apart. 
Uiteraard regelen we dat ook, zodat alles 
perfect past en soepel loopt.

VAKWERK VOOR 
DE WAND
Wandsystemen op maat zijn de ultieme 
meubels om je woonkamer te optimaliseren. 
Goed doordacht tonen ze een perfecte balans 
tussen gesloten en open bergruimte. Zo 
bieden ze onzichtbaar plek aan bijvoorbeeld 
audiovisuele apparatuur en laten ze je mooiste 
decoratieve items en boeken juist stralen. 
Als wij een wandsysteem voor je samenstellen 
met één van onze topmerken, zoals Hülsta, 
Castelijn, Interstar, Pastoe, Spectral en Yumé 
betrekken we liefst de hele wand erbij, inclusief 
verlichting, kleur en afwerking. Nieuwsgierig 
wat het effect kan zijn in jouw huis? Maak een 
afspraak met één van onze adviseurs.

Het Nederlandse Auping bestaat al meer dan 
130 jaar en mag het predicaat ‘koninklijk’ 
voeren. Al die jaren is het kwaliteitsmerk een 
voorloper gebleven in design, techniek en 
duurzaam produceren. Bedden en beddengoed 
van Auping adviseren we dan ook als de 
perfecte basis voor een goede nachtrust.  

AUPING Original 

BEEK Cubic wandkast en salontafel

Foto: Nico Brons

STUDIO HENK  Lean Lounge 

CREATIEF
ADVIES?

Wij helpen 
je graag!

DE PLOEG Pinstripe 



Hamseweg 18  Amersfoort/Hoogland  T 033 4801441  kokwooncenter.nl

Ons ervaren team werkt altijd met aandacht en creativiteit toe naar 
het gedroomde resultaat voor jouw persoonlijke interieurwens(en). 
We hebben daar verschillende, veelzijdige adviespakketten voor, 
zodat je precies weet wat je kunt verwachten. 

Kijk op kokwooncenter.nl/interieuradvies en ontdek welk pakket 
voor jou passend is. 

SPECTRAL Smart Furniture
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