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Voorwoord
We vieren de lente met onze nieuwe Indoor 
Lente/Zomer collectie voor 2023! We tonen 
je graag onze nieuwe projecten die heel wat 
vernieuwing met zich meebrachten. Ontdek ze 
hier, als inspiratie die je helpt om een interieur 
te creëren dat volledig bij je past. Onze creaties 
werden geïnspireerd door reizen. We integreren 
talent uit alle hoeken van de wereld en willen op 
die manier de levensstijl van eenieder in de kijker 
zetten. Zie dit als een betoverend intermezzo! 
Decoratievoorwerpen met een knipoog naar de 
natuur, de energie uit een stedelijke omgeving, 
meubels die je laten genieten van geluk, waar  
je ook bent: het belangrijkste is dat je je thuis  
kan voelen.
Deze collectie geeft weer wat ons altijd al heeft 
gedreven: schoonheid, optimisme en geloof in 
morgen. Voor deze toekomst zetten we ons graag 
in: 30% van ons aanbod maakt deel uit van de 
Good is beautiful selectie. Met deze ecologisch 
verantwoorde collectie zorgen we ervoor dat we 
onze milieu-impact beperken door de voorkeur 
te geven aan producten die in Europa worden 
geproduceerd.
Zet licht centraal in je dagelijkse leven en schrijf 
de mooiste verhalen: dat is onze wens voor dit 
nieuwe seizoen.



Om je te helpen met het 
combineren van schoonheid 
en verantwoordelijkheid in 
je huis, maakt  

30%
van ons aanbod deel uit  
van onze verantwoorde 
Good is beautiful selectie 
door te voldoen aan een 
van onze doelstellingen:

1Het milieuvriendelijker 
maken van onze 
producten



Ontdek al onze engagementen
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/BE/nl

2 ontwikkelen

3 Kennis van 
vroeger en nu 
behouden



Samengestelde woningen

Zomerse woningen

Ontdek onze 
maisons



Atelierwoningen Klassiek chique woningen

Chique en trendy woningenExotische woningen





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



Lang leve 
het leven.
Een geweldige stemming met dit meubiliar 
dat speelt met rondingen, gebogen vormen 
en inventief gevlochten rotan... 
Honingtinten fuseren met intense kleuren en 
weelderige patronen. Voor de accessoires is 
genoeg plaats: toekans, bloemen, exotische 
dieren... Dat staat gewoon gelijk aan stralen, 
bruisen en betoveren. 

 / RAPPORTAGE /





Aveiro
Stoutmoedigheid, kleuren, levensvreugde...  

een wereld op zich, vrij geïnspireerd door onze reizen.





 / FOCUS /

Geheimen  
van een 
zomerse tafel...
Natuurlijk horen daarbij grote tafelkleden, een paar 
kaarsen, veel bloemen, en de ouderwetse charme van 
mooie gehaakte onderzetters of vintage servies met 
ongebruikelijke patronen. En bovenal laten we de kleur 
eruit springen door hier en daar wat kurkuma, saffraan 
of gele peper te strooien! Je bent van harte welkom!

BEKIJK HET NIEUWE TAFELGEREI





 / RAPPORTAGE /

Sartène
Staat voor de verleiding om 
eenvoudig te leven, op een plek 
waar de natuur overheerst: ruwe en 
minerale materialen, vlechtwerk van 
plantaardige vezels, voorwerpen met 
een artistiek tintje... Het lijkt net een 
terugkeer naar onze wortels.

ONTDEK DE COLLECTIE





Eenvoud
Sartène is een state of mind: een verlangen 
naar het ‘echte’, om zich te omringen 
met meubels of voorwerpen die worden 
gewaardeerd om hun eigen belang; alleen 
om hun natuurlijke schoonheid of hun 
oorspronkelijke vorm zonder overbodigheden.

 / RAPPORTAGE /





Wayampi
Bij Maisons du Monde waarderen we alle talenten.  

Van het vakmanschap aan de andere kant van de wereld 
tot de Franse vervaardiging van onze Louvain zetel.

De Louvain zetel is een onderdeel van onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.



/ RAPPORTAGE / 





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



 / RAPPORTAGE /



Een tussenstop 
in Ourika
Zoals zoveel blikken op de wereld, staat het Ourika huis open 
voor invloeden van elders. Ourika is geïnspireerd door de 
schoonheid van de Berberse tradities en de dynamiek van 
retromeubels tegen een achtergrond van sterke kleuren, en 
straalt een zeer eigentijdse energie uit... Een mooie culturele mix!

BEKIJK HET OURIKA GAMMA



Een goede 
smaak
Bij Maisons du Monde houden we van mooie 
meubels die hun tijd kenmerken en generaties 
meegaan... 
Zoals deze Lourka meubels die deel uitmaken 
van onze Good is beautiful selectie.

 / RAPPORTAGE /

Het blad met terrazzo-effect

van de Callais meubels wordt deels  

gemaakt van ingezameld plastic afval:

100% gerecycleerd en recycleerbaar!





Waar wij naar 
verlangen...

“Omdat je bij het kiezen van een meubel een stukje van jezelf 
tot uiting brengt, wilden we een collectie die zowel veelzijdig 

als onbevangen is. Kleurrijke, speelse, discrete of meer visuele 
creaties: er is altijd een manier om je eigen stijl te laten zien! “

Géraldine Florin 
artistiek directrice  
bij Maisons du Monde

BEKIJK AL ONZE DECORATIEVE VOORWERPEN

 / DECO / 





 / RAPPORTAGE /



Exotische wind
Wat dacht je ervan om de deur open te zetten  
voor een beetje fantasie om je huis nieuw leven  
in te blazen? 
Maak plaats voor de schoonheid van natuurlijke 
vezels, geef groen licht aan de frisheid van planten 
voel je in de jungle met zijn intense kleuren... 
Welkom in een universum dat zo verkwikkend is  
als een verre reis!



Urban 
Jungle*

Urban Jungle staat gelijk aan een pittige 
verzameling gekruid met exotische 
frisheid en de zoete smaak van een 
tropische vrucht... Een lichte toets van 
elders om helemaal van te genieten!

 / RAPPORTAGE /

*Urban jungle





 / KLEINE RUIMTES / 



Klein 
maar fijn
Een klein maar stijlvol appartement? 
Het is makkelijk met Maisons du Monde.
Alles wat je nodig hebt zijn een paar slimme 
meubels. Denk bijvoorbeeld aan deze trendy 
fluwelen slaapbank, die in één beweging kan 
worden omgetoverd tot een comfortabel bed.  
Of dit mobiele bureau, dat kan worden 
verplaatst naar wens. Of deze klapstoel, die 
kan worden neergezet waar je maar wilt. En 
elke nuttig(e) accessoire, poef, mand of rek 
is welkom. Voor de rest: kleuren, decoratieve 
voorwerpen, zacht textiel... laat je fantasie de 
vrije loop!





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



Boldin
Hier gaat esthetiek samen met comfort, de vormen 
zijn gebogen, hebben rondingen, zijn bijna sensueel 
en de hoeken worden subtiel afgerond om aan 
zachtheid en gulheid te winnen. Een collectie trendy 
en elegante meubels, gemaakt van gecertificeerd 
hout uit verantwoord bosbeheer... Niets beters om 
esthetiek en ethiek te combineren!
De Boldin meubels en de Lilo  
zetel maken deel uit van onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.

 / RAPPORTAGE /





 / FOCUS /

Lijnen om 
te volgen...
Een spel van rechte lijnen en 
zachte rondingen zorgt voor een 
origineel ontwerp, tussen rond en 
strak. Meubels en accessoires zijn 
verwerkt in dit subtiele evenwicht 
van elegantie, verfijning en 
moderniteit dat alle persoonlijkheid 
en sereniteit van hedendaagse 
interieurs onthult.



BEKIJK DE BOLDIN COLLECTIE



 / RAPPORTAGE /

Caldera
Wanneer welzijn, esthetiek en ethiek samenkomen... 
Een collectie waarbij de meubels op harmonieuze 
wijze hun rondingen laten zien, gehuld zijn in zachte 
organische kleuren en ontworpen zijn met respect voor 
het milieu. Allemaal de uitdrukking van een manier van 
leven in overeenstemming met hun waarden.
De Caldera meubels maken deel uit van  
onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.



BEKIJK HET CALDERA GAMMA



 / DECORATIE / 



Showroom
Veelvormige hanglampen, spectaculaire lampen, 
indrukwekkende spiegels, strakke doeken, 
artistieke tapijten, wat bijzonderheden... bij 
Maisons du Monde is de showroom met 
decoratieve accessoires altijd open! Als je door 
de collecties snuffelt, zie je kleine en grote 
voorwerpen die alles in je huis kunnen omtoveren. 
Hun eenvoudige aanwezigheid, esthetische 
vooringenomenheid of sterke persoonlijkheid 
maken het onderscheid... Laat met deze 
elementen je smaak zien.



Rémi-Pierre LAPPREND,  
mvo-directeur  
bij Maisons du Monde

De kunst om  
goed te leven
Deze meubelcollectie van ruw hout en deze royale zetel zijn gemaakt 
van gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer: een intieme en 
eigentijdse stijl die schoonheid en goede smaak combineert!
De Magnus meubels, de Malouine tafel en de Galaktik  
zetel maken deel uit van onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.

BEKIJK HET MAGNUS GAMMA

 / RAPPORTAGE /





 / RAPPORTAGE /



Divine
een mooie naam voor een 
hoekslaapbank met royale afmetingen. 
Hij klapt met één beweging uit om 
in de slaapmodus te gaan, en klapt 
gemakkelijk weer in om zijn elegante 
vorm terug te krijgen. Een helemaal 
onzichtbaar opbergvak zit verborgen 
onder de chaise longue. Divine heeft 
alles om een mens gelukkig te maken.



Canopy
Een complete meubellijn die 
eikenhout en rotan combineert. 
Dit gamma is gemaakt door 
ontwerpers en is gemaakt 
van gecertificeerd hout uit 
verantwoord bosbeheer.
De Canopy en Lourka meubels maken deel  
uit van onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.

 / RAPPORTAGE /





Solstice
In dit uiterst hedendaagse en absoluut 
chique universum zorgen de Solstice 
meubels voor de lichtheid van een stijl 
die gekenmerkt wordt door een sober 
design en een grote functionaliteit. 
Dit esthetisme gaat hand in hand met 
het voor de meubels gekozen hout, 
dat gecertificeerd en uit verantwoord 
bosbeheer is, en bijdraagt aan de 
bescherming van het milieu.
De Solstice meubels maken deel uit van  
onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.

 / RAPPORTAGE /





Zachtheid 
van het 
leven
Prachtige poederkleuren, meubels met essentiële 
lijnen overgoten met licht hout, een uitgesproken 
smaak voor comfort en functionaliteit... De charme 
van een wereld die moderniteit, klassieke elegantie 
en een bohemienachtige sfeer combineert!

BEKIJK HET SOLSTICE GAMMA

 / RAPPORTAGE /







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





Pienza
Sober design, warme tinten en vleugjes metaal...  

Dat zijn de nieuwe elementen van luxe met een zeer eigentijds karakter.



 / RAPPORTAGE /

Dolce vita
*

Spotlight op deze karaktervolle woningen 
die een warme sfeer combineren met 
hedendaags design. Het vrij sobere meubilair 
wordt meer leven ingeblazen door een mix 
van hout, leer en metaal. Wat textiel betreft, 
zorgen de effecten van materialen en 
actuele kleuren voor verfijning en eenvoud. 
Een sfeer van elegante rustiek waar enkele 
ongewone voorwerpen de nadruk leggen op 
de eigenheid van de plaats.

*het mooie leven





 / COLLECTIE /



Griffith
Een nieuw gamma voor een vintage stijl 

met veel karakter en heel trendy.



Vintage, 
vintage en nog 
eens vintage.
Griffith is een meubelcollectie met 
onconventionele vormen, mooi afgewerkt met een 
elegant amberkleurig notenhoutfineer. We houden 
van het contrast dat ontstaat wanneer decoratie 
en natuur met elkaar gecombineerd worden.

 / COLLECTIE /





 / RAPPORTAGE /

Astus... 
zet je maar!
Alle ogen richten zich op deze zetel en iedereen komt op deze 
zetel tot rust. Of hij nu staat in een ruimte die bedoeld is om 
te mediteren of te experimenteren, of je er nu een nacht, een 
avond of zelfs de hele dag op doorbrengt, de Astus zetel is voor 
alles en iedereen geschikt. Dankzij de verstelbare rugleuning 
kun je de zetel naar wens aanpassen... De keuze is aan jou! 

Frédéric Sionis 
directeur design & style  
bij Maisons du Monde

BEKIJK DE MODULAIRE ZETELS







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



Wayne
Leer, hout en metaal: een trio met karakter dat in een 

nieuw jasje wordt gestoken met een kunstzinnige print!



/ RAPPORTAGE / 



 / RAPPORTAGE /



Germain
Industrieel meubilair met een sterk karakter,  

ontworpen om mensen, ja heel veel mensen voor zich te winnen...



 / TREND /

Industriële 
stijl, for ever*

Voor wie houdt van het spel met materialen, 
ruw hout, donker metaal, vintage leer...  
Zó kenmerkend voor een industriële 
stijl. Zowel op het gebied van meubilair 
als op het gebied van decoratieve 
accessoires zorgen deze elementen voor 
een opwaardering. En we doen beroep op 
trendy, kleurrijk, getextureerd textiel voor 
een extra vleugje zachtheid.

*Voor altijd.







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



 / COLLECTIE /



Sainte-Maxime
In een schitterende neochique villa komen de ronde vormen 
van de meubels mooi tot hun recht in een natuurlijke setting, 

gekenmerkt door de kleur blauw.



 / COLLECTIE /

Dream* 
in blue
In de exclusieve Sainte-Maxime collectie 
voor een prachtig nieuw interieur staat 
de kleur blauw centraal. De levendige en 
verfrissende bladmotieven vallen samen en 
zorgen ervoor dat je je thuis in dromenland 
waant. Trendy textiel, decoratieve 
accessoires, expressief behangpapier... 
alles past bij elkaar en verrijkt de meubels 
met hun strakke en warme lijnen.

*Dromenland.





San Remo
Een interieur met verfijnd meubilair in lichte tinten  

dat charme en een waanzinnige aantrekkingskracht opwekt.



/ COLLECTIE / 



Duurzame 
charme
De Ormond meubels met esdoornfineer zijn 
gemaakt van gecertificeerd hout uit verantwoord 
bosbeheer. Het bewijs dat het mogelijk is om 
schoonheid te combineren met aandacht voor 
ecologisch verantwoorde materialen.
De Ormond en Romanza meubels maken deel uit van  
onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie.

 / COLLECTIE /





 / FOCUS /

Goud en glans...
Ben je een liefhebber van chic en goud, die houdt van de 

metaalglans van messing, de schittering van prachtig fluweel 
of de patina van een meubel? Breng dan een vleugje elegantie 

in je huis met enkele van deze meubels en voorwerpen.
Een wereld van pracht en praal waarin onze iconische 

koetsfauteuil een prominente plaats inneemt!

Géraldine Florin, 
artistiek directrice 
bij Maisons du Monde





 / RAPPORTAGE /



Gerecycleerd 
hout
De Provence, Flaubert en Bruges 

meubels hebben de elegantie van 

de grote klassiekers en de klasse 

van hout dat meerdere levens heeft 

gekend.



Frédéric Sionis 
directeur design & style  
bij Maisons du Monde

 / TREND /

Herinneringen 
aan het 
verleden
Onmisbaar en tijdloos: de klassieke stijl 
toont het ‘Franse chic’, familiemeubels 
en de kunst van gastvrijheid.  
Bij Maisons du Monde laten we ons 
inspireren door mooie tradities om onze 
collecties opnieuw uit te vinden.  
Dit seizoen blijven vlechtwerk, bladprints 
en kussens met pompons onze geliefde 
klassiekers vernieuwen!





Ontdek onze BUSINESS CORNERS, 

ruimtes voor professionele klanten in winkels.



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
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