
Bank   met tWee GEZICHTEN
De Egadi sofa is het pièce de résistance in de nieuwe collectie van het beroemde Italiaanse 

meubelhuis Arketipo. Zij hebben er al hun know-how in gestopt. Deze bank heeft een 

comfortverhogende instelling, die nooit eerder is toegepast in meubilair: de rugleuning kan 

worden opengevouwen tot de dubbele hoogte. Hiermee is tegelijkertijd een bank gecreëerd 

met een unieke uitstraling. Als de rugleuning gesloten is, heeft de bank de traditionele vier-

kante verhoudingen met een lage rug en brede armleggers voor een informeel zitcomfort. De 

verrassing komt wanneer de rugleuning uitgevouwen wordt, apart voor elke zitplek. Kortom: 

een bank met twee gezichten. De Egadi is vanaf september-oktober te bewonderen bij 

Designa Interieur te Hilversum. www.designainterieur.nl 

Boots & Woods
Boots & Woods is een Nederlands gespecialiseerd bedrijf in exclusieve Spaanse laarzen & matching 

tassen en riemen, die in Spanje op een duurzame manier worden gemaakt.  Géén massapro-

ductie, géén kunstmatige materialen maar kleine fabriekjes, meer werkplaatsen eigenlijk, waar 

Boots&Woods met gebruik van pure materialen haar eigen lijn laat maken. Stoer en trendy, tijdloos 

mooi en van compromisloze kwaliteit. Boots&Woods is exclusief online verkrijgbaar; bestellen in je 

eigen omgeving, op je eigen moment en binnen een aantal dagen bezorgd met de zekerheid dat 

je altijd kan ruilen of retourneren. Bezoek de online shop op www.bootsandwoods.nl 

Plat en WArm
Ze zijn ultraplat en ultrafunctioneel: de Heat 

Strips. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 

afmetingen en kunnen desgewenst worden 

bevestigd onder parasols, zonneschermen 

en tegen muren. De mogelijkheden zijn legio 

dankzij de afmetingen. Binnen tien minuten 

is het terras aangenaam verwarmd. Door 

het onopvallende uiterlijk (plat, smal en lang) 

kunnen de Heat Strips ook perfect gebruikt 

worden voor cafés, veranda’s en balkons. Ze 

zijn zuinig met  energie en gloeien niet op, 

zoals andere terrasverwarmers. 

www.kerkhofl aren.nl

 Labradorstroom 75  |  1271 DE Huizen  |  Telefoon: + 31 (0)35 5233304  |  www.newport-health-spa.nl  |  Email: info@newport-health-spa.nl
Newport

Health & Spa

Newport Health & Spa, gelegen aan het 

Gooimeer, is een rustpunt om in harmonieuze 

sfeer in balans te komen en zich deskundig te 

laten verwennen. In de Health & Spa passen 

we Ayurveda toe, een eeuwenoude Indiase 

filosofie, waarbij de balans tussen lichaam en 

geest centraal staat. Essentieel binnen deze 

filosofie is dat men de persoonlijke lifestyle 

dusdanig vorm geeft, zodat de kwaliteit van 

het leven wordt verbeterd. Adviezen op het 

gebied van lifestyle (voeding, beweging, 

ontspanning, ademhaling en meditatie) 

zijn verweven in het werk dat het team van  

Health & Spa hanteert, zowel in de Health Club 

als in de Spa. 

advertentie

Als speciale heropeningsaanbieding  
het Enbrightenment Arrangement:

de nieuwste behandeling van AVEDA!

Health & Spa
Newport

Deze zomer heeft Piet Jonker een collectie 

Franse bijzondere antieke baden inge-

kocht. Kenmerken van deze baden  zijn 

de bijzondere klauwpoten, vrijstaand en 

het juiste authentieke model. Piet Jonker 

heeft ze een nieuw leven gegeven en ze 

kunnen voor de komende honderd jaar 

weer gebruikt worden. Het bad op de 

foto staat overigens op een gezaagde 

antieke bourgondische dallen vloer.

www.pietjonker.nl

Authentiekbaden
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