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Wat is een beter moment dan dit herfst- en winterseizoen 22-23 

om op pauze te drukken en de tijd te nemen om de batterijen weer 

op te laden? Terugkeren naar de essentie, naar wat ons drijft, ons 

opnieuw herenigen met onze levensvreugde en ruimte maken voor 

optimisme.

Bij Maisons du Monde inspireren de herfst en zijn flamboyante 

kleuren ons en wakkeren ze onze creativiteit aan. We hebben 

deze collectie energie en lef gegeven, in de hoop dat ze zich zullen 

verspreiden en iedereen ertoe zullen aanzetten om dit seizoen 

nieuwe mogelijkheden in hun leefruimtes te ontdekken. 

En we zijn ervan overtuigd dat dit kan terwijl we ook zorg dragen 

voor de planeet. Bouwen aan morgen betekent ook meer waarde 

geven aan alledaagse voorwerpen door kennis te behouden 

en verantwoorde artikelen te ontwikkelen. Het betekent andere 

productiemethodes en andere manieren van ontwerpen bedenken 

zoals in Europa gemaakte artikelen, en meer ecologische en 

gerecycleerde materialen. 30% van onze artikelen maakt nu deel 

uit van onze Good is beautiful selectie.

Onze nieuwe collectie is gebaseerd op toenadering tot de natuurlijke 

kleuren, de organische vormen van de natuur, het openstaan 

voor culturen, de kleuren van de wereld, het uitdrukken van de 

verscheidenheid aan stijlen, en het innoveren en tegelijkertijd 

focussen op iconische en tijdloze creaties. 

We nodigen je uit om deze universums te ontdekken en je eigen 

leefruimte te creëren naar het beste van jezelf.

Maisons du Monde 

#samen

Artikel



We willen dat onze huizen ons gelukkig maken, en tegelijk rekening houden met onze planeet. We willen dat ze even stijlvol 

als toegewijd zijn, even trendy als duurzaam. Omdat we evenveel houden van onze planeet als van haar bewoners,  

besloten we ons steentje bij te dragen aan verandering.

WA N T  M O O I  K A N  N I E T  M E E R  Z O N D E R  D U U R Z A A M .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/NL/nl

ONZE ENGAGEMENTEN VOOR DE BOMEN

ONZE AMBITIES

Het hele jaar door draagt de Maisons du Monde Foundation bij tot het behoud
van bomen over de hele wereld. Er is al meer dan 5 miljoen euro gedoneerd

aan milieuorganisaties sinds de oprichting ervan eind 2015.

#1 Een trendy en milieuverantwoord gamma aanbieden.
40% van ons aanbod zal tegen 2025 deel uitmaken van de selectie Good is beautiful.

#3 Inzetten voor gelijke kansen.
Tegen 2025 zullen 500 jongeren worden begeleid.

#4 Een circulaire, sociale en solidaire levenscyclus voorstellen. 
In 2023 zal een tweedehandsaanbod worden gelanceerd.

#5 Onze beroepen klimaatneutraler maken.
Onze CO2-emissie-intensiteit zal tegen 2025 met 25% verminderd zijn.

#2 Met milieuorganisaties samenwerken om het milieu te 

beschermen en hulp te bieden waar nodig.
Tegen 2025 100 Good is beautiful woonplaatsen zullen gecreëerd zijn geweest.



30% VAN DE COLLECTIE
MAAKT DEEL UIT 

VAN ONZE SELECTIE 
GOOD IS BEAUTIFUL

Meer dan 1.960 referenties van 
gecertificeerd hout

uit verantwoord bosbeheer 
(FSC of PEFC)

Meer dan 1.480 referenties werden in 
Europa gemaakt

Ontdek al onze Good is beautiful producten door 

op het pictogram te klikken

M O O I D U U R Z A A M



Ontdek onze maisons

AtelierwoningenZomerse woningen

Chique en trendy woningenSamengestelde woningen



Woningen met expressieKlassiek chique woningen

Woningen met emotieExotische woningen



ALLE NIEUWIGHEDEN

Doelbewuste 
keuze van de 
ontwerper
Ook al sta ik dicht bij alle stijlen, toch heb 

ik een voorliefde voor meubels die de 

verbeelding doen reizen tussen het verleden 

en het heden. En wanneer inspiratie 

gecombineerd wordt met nauwgezetheid 

en kwaliteit van design, ben ik echt 

verleid. Ik ben ook dol op het spel van 

het transformeren van iconische stukken. 

Regels zijn er om gebroken te worden.

Frédéric Sionis
Directeur Design & Style 
bij Maisons du Monde



100% TRENDY

Meer dan ooit zijn meubels geschikt voor 

het spel van vormen: rondingen, gebogen 

vormen, organische lijnen of juist heel 

open hoeken, contrast tussen verfijning 

en dikte... Een verfijnde maar duidelijk 

assertieve aanpak die de schoonheid van 

de materialen benadrukt.





Hier komen de liefde voor mooie materialen 
en het gevoel voor esthetiek tot uiting in een 
eigentijdse sfeer, tussen verfijning en eenvoud. 
De meubels zijn geïnspireerd op designiconen, 
de lijnen zijn verfijnd en in balans, waardoor 
een zeer persoonlijke en tijdloze stijl ontstaat.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Samengestelde 
woningen



Toevluchtsoord 
voor de winter
Geniet van het beste wat de natuur te 
bieden heeft en geef de voorkeur aan hout, 
in al zijn vormen, bij voorkeur gerecycleerd 
of gecertificeerd uit verantwoord bosbeheer.
Cinnamon, Kyss, Tennessee en Jeff meubels, geselecteerd voor 

GOOD IS BEAUTIFUL.







gerecycleerd hout
mooi en warm, voor alle 
weersomstandigheden.

Tecka tafel en bank.





Een verlangen 
naar knusheid
Neerploffen in kussens, siësta’s onder 
warme plaids, relaxen op zachte tapijten... 
Het is zo zalig!



Sacramento
Loftgevoel en kunstzinnige toetsen 
herontdekt door de warmte van hout 
en de delicate sereniteit van wit. 







Perth
Een nieuwe kijk op vintage stijl



Perth,  
verantwoorde collectie
en enorm trendy. Ieder Perth meubel is gemaakt van 

gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer.







Ze stralen de discrete en verfijnde klasse 
uit van de plaatsen waar elegantie 
vanzelfsprekend is. De voorwerpen zijn 
kunstwerken, de ronde volumes en de 
minerale kleuren kalmeren of bekoren. Alles 
is zowel verfijnd als ongedwongen. Stijl is de 
kunst van het leven.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Chique en  
trendy woningen



Made in 
France

Onze Louvain zetel wordt lokaal gemaakt, 
een garantie voor kwaliteit en een manier 

om de Franse productie te promoten.
Chic en ethisch!









Moderne alchemie
Onopvallende opknapbeurten of spectaculaire creaties,  

deze objecten vullen de ruimte met magie.







Caldera
De kunst van ronde vormen.



Caldera collectie
Deze meubels zijn geselecteerd voor Good is beautiful 

vanwege hun ecologisch verantwoorde materialen.





Verblijf in Parijs
Chique interieur met moderne invloeden.







Chicago
Als een huis van een architect waar 

geometrische vormen en fluweelzachte 
materialen elkaar ontmoeten.







Kleine ruimtes 
hebben alles wat de grote  
ook hebben!





Cappuccino
Wanneer het huis hazelnoot-, 
karamel- of volle zwarte tinten 
aanneemt en het interieur een 
heerlijke herfstsfeer uitstraalt.







Deze ladekast 
is gemaakt van 

traceerbaar hout
Het hout is traceerbaar van het bos van 

oorsprong tot het afgewerkte meubelstuk: 
100% transparant en verantwoord.





Er zijn woningen die het verhaal vertellen 
van ons leven, onze reizen en onze passies. 
Geëmailleerd met handgemaakte voorwerpen, 
gemengde sferen en culturele stempels 
worden zij ware gebieden van expressie, 
vrijheid, creativiteit, uniekheid en openheid 
naar de wereld.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Exotische 
woningen





Reykjavik
De liefde voor kunst en materiaal.



*Vorm van recycleren.

Upcyclen*:
van oud materiaal een 

waardevol voorwerp maken.
Nwaji meubels.







Handgemaakte 
uitvoeringen

Tribalmotieven die zowel primair als hedendaags zijn, 
ruwe materialen met aardse kleuren of traditioneel 

handwerk... Alles inspireert deze tijdloze voorwerpen 
alsof ze afkomstig zijn van de uiteinden van de aarde.





Arusha
Een reis langs primitieve 
vormen en donker hout.







De woonkamer 
duikt de winter in





Onze wensen...
“Reizen en vrijdom naar de wereld van 
woninginrichting brengen, dat maakt deel uit  
van het DNA van Maisons du Monde!
Met producten die tradities en kennis van alle 
uithoeken van de wereld weerspiegelen, toont 
deze collectie onze inspiratie en ons eerbetoon 
aan verschillende culturen.”

Géraldine Florin,  
artistiek directrice  
bij Maisons du Monde







Tanger Trocadero
Een nieuwe wereld vol ambachtelijke 

creaties en trendy designs.









Als een ode aan de levensvreugde hebben 
deze interieurs een bohemienachtige, lichte 
en contrasterende geest. Op een palet van 
zonnige en minerale kleuren gaan mooie 
handgemaakte werken en etnische motieven 
hand in hand met moderne creaties. Een 
complete vrijheid om je interieur te creëren en 
te betoveren.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Woningen  
met emotie





Tenerife
Ode aan de bohemien trend 

en de ambachtelijke look



Good is 
beautiful

De Tarifa meubels maken deel uit van de 
selectie Good is beautiful en zijn gemaakt van 
gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer.
En dat maakt de meubels nóg meer gewenst!







Om (bijna) het hele jaar door in 
vakantiestemming te zijn. Meubels en 
decoratie brengen ons op magische wijze naar 
het platteland of ergens in de Provence. Een 
uitnodiging om de sfeer te veranderen en te 
kiezen voor de meest serene en natuurlijke 
leefomgeving die mogelijk is.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Zomerse 
woningen



Aimée & Suzelle
Een landhuis met verantwoorde meubels 

verliest niets van zijn charme.











Alès
Een wereld waar gevlochten vezels in 
de schijnwerpers staan. Van meubels 
tot verlichting en tapijten...









Daarbij horen de grote ruimtes en de mooie 
volumes waar men vrij kan ronddwalen, 
wonen en werken omringd door praktische 
en inventieve meubels. Zoveel mooie stukken 
die vakmanschap, bewerking en hergebruik 
oproepen. Mooi werk, zoals we het graag 
hebben.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Atelierwoningen



Deze creaties van 
onze ontwerpers

zijn exclusief voor Maisons du Monde:  
meubelen Melchior, Germain, Manivelle, 

Amadeus of Long Island. Voor een  
origineel thuis!







Hout, metaal en leder
Een mix van warmte en het moderne...  

De kern van de industriële stijl.



Kansas, 
Alfred & Co.

Meubels met karakter in combinatie met een bank die 
voldoet in alle opzichten, gemaakt van gecertificeerd 

leer en gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer.





Ideeënfabriek
De voorkant van een vrachtwagen 

omtoveren tot een bar, de oude voetbaltafel 
in een nieuw jasje steken, een tafelblad 

met een paar draaibewegingen omhoog en 
omlaag brengen... Met de industriële look 
kun je je fantasie altijd de vrije loop laten.





Een ecologisch 
verantwoorde 

keuze
Door te kiezen voor onze gamma’s gemaakt van 
gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer 

draag je zorg voor het milieu... en je portemonnee.
Scalada, Docks, Evrard, Moustache en Laker meubels







Tussen charme, elegantie en prestige. Ze 
beschikken allemaal over een geslaagde 
harmonie, een scherp gevoel voor comfort 
en een passie voor gezelligheid in een ideale 
omgeving, verzorgd en met veel vormen. Een 
complete levensstijl die door de meubels en 
de decoratie nieuw leven in wordt geblazen.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Klassiek  
chique woningen





Terug naar de 
basis...

Ruwe materialen, natuurlijke vezels en authentiek textiel... 
de warme sfeer van een gezinswoning.



Gerecycleerd 
hout
charmeert ons.
Provence, Flaubert  
en Bruges meubels.







Versailles
Een huis met ruimte voor klassiekers, 

terwijl het zichzelf op duizend manieren 

opnieuw uitvindt, chic en charmant.





Als onderdeel  
van de selectie  

Good is beautiful,
maken de Versailles boekenkasten deel uit van 
de prachtige meubelfamilie van gecertificeerd 

hout uit verantwoord bosbeheer.





Ze vallen misschien niet bij iedereen in de 
smaak, maar dat is precies wat ze ook zo 
charmant of ondeugend maakt! Hier kun je je 
verlangens, dromen en passies uitdrukken: 
van barok en rococo tot romantisch en 
artistiek. De decoratie leent zich voor alle 
gelegenheden.

Laat je inspireren door de volgende pagina’s.

Woningen  
met expressie



Louxor
Een doelbewuste keuze voor ‘de gouden 
kant van het leven’. Een uitnodiging 
om jezelf te ontwikkelen in een verfijnd 
interieur met art-decoverwijzingen.





Vérone
Verfijnde luxe gecombineerd 

met exotische schatten.









Tropische collecties
De kunst van het creëren van een luxueuze sfeer, 

tussen verfijning en extravagantie.





Ons advies in de winkel

Ontdek onze artikelen, test onze 

materiaal-, kleur- of textuurstalen 

en laat je bijstaan door onze 

verkoopadviseurs.

Bel ons op 02 620 08 64 (vanuit België) 

of op 0207 219 831 (vanuit Nederland) 

(gratis bellen van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u)

Kies de leveringswijze die je het beste uitkomt: 

thuis, in een afhaalpunt of in de winkel. 

Meer informatie krijg je in de winkel of vind je op 

maisonsdumonde.com

Als je iemand blij wilt maken met het 

perfecte cadeau, denk dan aan onze 

cadeaukaarten die beschikbaar zijn in 

de winkel en online.

Onze klantendienst 
en verkoop op afstand

Onze cadeaukaarten

Onze leveringswijzen

ONZE DIENSTEN DOEN ER ALLES AAN OM JE 

HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN!

Ideeën, decoratietips, productinformatie, bestellingen plaatsen of je pakketten rechtstreeks  
in de winkel afhalen... Je kan ons alles vragen!

Meer informatie: maisonsdumonde.com





Behalve mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Directie van MAISONS 

DU MONDE is elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de teksten, foto’s, illustraties 

of logo’s verboden uit hoofde van de wettelijke bepalingen betreffende intellectuele 

eigendom. De merken van MAISONS DU MONDE zijn handelsmerken en zijn eigendom 

van de onderneming MAISONS DU MONDE FRANCE. Zonder de uitdrukkelijke toelating 

van MAISONS DU MONDE is het ten strengste verboden om deze merken te gebruiken 

of te verspreiden. © MAISONS DU MONDE

Uitgever: MAISONS DU MONDE FRANCE S.A.S. Directeur van de publicatie en 

redactieverantwoordelijke: Julie WALBAUM – 

Aanbod van MAISONS DU MONDE Belgique SPRL – Algemeen directeur : Julie WALBAUM 

-  maatschappelijk kapitaal € 50.000, Statutaire zetel  Rue de Diekirch 307 - 67000 Arlon 

België - ECB  0864.772.420  BTW

De prijzen afgebeeld in deze catalogus zijn uitgedrukt in euro, incl. BTW, rekening 

houdend met het toepasbare BTW-tarief op de dag van afdrukken van de catalogus. 

Gegarandeerde verkoopprijzen tot en met 30 juni 2022. Een wijziging van het BTW-tarief 

tijdens de geldigheidsperiode van deze catalogus zal doorgerekend worden in de prijs 

van de producten vanaf de datum vastgelegd in de wet waarnaar verwezen wordt.  De 

prijzen van de artikelen zijn degenen die gelden op het moment dat de klant de bestelling 

bevestigt. MAISONS DU MONDE behoudt zich echter het recht voor om haar verkoopprijzen 

op elk moment te wijzigen, voordat de bestelling wordt geplaatst.

De verkoopprijzen van de goederen afgebeeld in deze catalogus zijn enkel geldig in filialen 

van MAISONS DU MONDE gelegen in BELGIË en NEDERLAND. 

De gegevens in deze catalogus zijn indicatief. MAISONS DU MONDE is niet verantwoordelijk 

voor eventuele omissies of fouten in de catalogus. De kleuren van de artikels zijn aan 

wijzigingen onderhevig omwille van de omstandigheden waarin de foto’s genomen werden 

en de afdrukkwaliteit. Voor nadere informatie, de algemene verkoopvoorwaarden & de 

volledige beschrijving van elk product in deze catalogus, zijn op eenvoudige aanvraag in 

de winkel te verkrijgen of kunnen op onze website geraadpleegd worden.



NANTES • LA ROCHELLE • MARSEILLE

HORECA • KANTOREN • RETAIL

Onze hotels staan 
voor je klaar
Kies voor een langere ervaring met “Maisons du Monde” 

en overnacht in onze hotels. Tijdens je verblijf kan je 

helemaal opgaan in onze wereld en “van binnenuit” de 

meest iconische meubels en decoratie uit onze collecties 

bewonderen. Elke kamer is een afspiegeling van het 

merk: op de wereld gericht en geïnspireerd door een 

verscheidenheid aan stijlen en levenswijzen. Onze partner 

Vicartem vergezelt ons tijdens dit unieke avontuur. 

Voor meer informatie of om te reserveren, ga naar 

maisonsdumondehotel.com

Een collectie 
speciaal voor 
professionals
Maisons du Monde inspireert ook professionals.

We hebben al enkele jaren een gespecialiseerd team dat onze 

professionele klanten van A tot Z begeleidt. We ontwerpen 

meubels die in lijn zijn met onze collecties en aangepast zijn aan 

de normen voor intensief gebruik. Interieurarchitecten, hotels, 

kantoren, restaurants ... Maisons du Monde heeft alles wat je 

nodig hebt om je ruimtes op een “unieke” manier in te richten.

Als je graag eens door de Business e-catalogus bladert, klik dan 

op “BUSINESS” op de website maisonsdumonde.com 

of neem contact op met ons per mail via 

business@maisonsdumonde.com

EN ONTDEK MAISONS DU MONDE IN EUROPA

FRANKRIJK • SPANJE • DUITSLAND • ITALIË • LUXEMBURG • PORTUGAL • ZWITSERLAND • BELGIË • GROOT-BRITTANNIË • NEDERLAND • OOSTENRIJK




	catalogue1
	catalogue2
	catalogue3
	catalogue4

