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Voorwoord
We vieren de lente met onze nieuwe Outdoor collectie 
voor 2023!  
We tonen je graag onze nieuwe projecten die heel 
wat vernieuwing met zich meebracht. Ontdek ze hier, 
als inspiratie die je helpt om ten volle te genieten 
van buiten leven. 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: op je terras, balkon of in de tuin.
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



Een verlangen 
naar vrijheid
De Rio Claro collectie staat voor pit: een combo 
van warme en natuurlijke kleuren, gevlochten 
vezels, zebramotieven en gelinieerde motieven 
die een vrolijk en pittig decor creëren.

 / RAPPORTAGE /
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  Viva 
la vida!

*

Met een vleugje exotische decoratie breng 

je de zon en reislust in huis of naar je terras. 

Je voelt je onmiddellijk elders, dankzij de 

overvloed aan bloemen, kleuren, inventieve 

motieven, of voorwerpen met een heerlijke 

beeldende kracht. Tinten van bordeaux, 

oker, terracotta, kaki... vormen van nature 

een warm palet en passen bij de sfeer. Qua 

meubilair wordt de scoubidou onderdeel van 

het decor. En we houden ervan.

  !

*Leve het leven.



French 
Riviera

*

Waan je in Zuid-Frankrijk met dit 
thema dat ons meeneemt naar een 
resoluut chique mediterrane wereld... 
Strepen zijn overal aanwezig en 
trekken effen natuurlijke of ruwe 
materialen aan. Tussen de nautische 
stijl en de maritieme wereld veranderen 
en ontwikkelen de codes zich.

*Franse Rivièra
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Hoorde  
ik daar  
het Zuiden...
Een levensstijl tussen elegantie en nonchalance 
die speelt met de codes van de art-deco, de 
bohemienachtige geest en mediterrane accenten.
Zuivere lijnen en authentieke, organische kleuren 
komen harmonieus samen met de natuurlijke 
elementen en nodigen uit om te genieten van de tijd...
We kunnen de drang om in onze Bean zetel te duiken 
niet langer weerstaan!



 / COLLECTIE /



Buenos 
Aires
Levendige en felle kleuren, variaties 

van geometrische vormen, zelfbewust 

modernisme en hedendaagse expressie... 

de Buenos Aires collectie creëert een 

verkwikkende en stimulerende leefomgeving, 

waar elk object zijn eigen unieke touch 

brengt. Kunst en verbeelding komen samen.



 / FOCUS /



Een fleurig 
terras

Kleur is heel duidelijk aanwezig als tegengif 
voor de somberheid. Klein-blauw verleidt 
onze iconische stukken, bladgroen wordt 
gebruikt als natuurlijke toets en kruidige 

kleuren verspreiden hun zonnige noten...
Een allegaartje aan vitaliteit!
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Zomerplezier
Dit Cerrado tuinsalon is een onweerstaanbare oproep tot ontspanning. Het brengt mensen 
samen en nodigt uit tot gezelligheid. De gevlochten vezels vermengen hun natuurlijke kleur 
met de exotische prints van de tapijten en kussens, en spelen met het stralende ivoorwit...
Dit seizoen belooft veel goeds!



Aubenas
Een tussenstop in de Ardèche met dit 
thema gewijd aan de eenvoud en het 
rustige levenstempo op het ritme van de 
natuur... 
En onze schommelbank van gecertificeerd 
hout uit verantwoord bosbeheer is ook 
zeker de moeite waard.
De Cozumel schommelbank en de Nairobi lage fauteuil 
maken deel uit van onze GOOD IS BEAUTIFUL selectie
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Een 
feestelijke 
avond...
De mooiste herinneringen delen we meestal met 

anderen: een avond met de familie of een feest 

met vrienden. Voor al deze magische momenten 

wordt de tuin versierd met duizend lichtjes, het 

terras aangekleed met tapijten en kussens, zien 

de gasten er prachtig uit en is de sfeer vrolijk en 

ontspannen. Het voelt heerlijk om buiten te zijn!



 / FOCUS /

Frédéric Sionis 
Directeur design & style  
bij Maisons du Monde

De kunst 
van hout
Ook dit seizoen staat onze 
collectie in het teken van hout, 
in al zijn facetten. Bewerkt, 
uitgesneden of gevormd hout 
geeft de eenvoudigste meubels 
een mooie afwerking, leent 
zich voor de mooiste decors 
en zorgt voor gezelligheid 
met zijn natuurlijke, zachte en 
rustgevende kleuren. 



Geef hout een tweede leven! 

Onze Fortalez tafel is gemaakt van 

gerecycleerd teakhout, en dat is zowel 

vanuit een ecologisch verantwoorder, 

eerlijker en duurzamer standpunt, 

als omwille van de schoonheid. De 

tafel maakt deel uit van onze Good is 

beautiful selectie en is gemaakt van 

gecertificeerd hout uit verantwoord 

bosbeheer. Dit geeft deze fraaie tafel 

het karakter van een meubelstuk waar 

we steeds weer samenkomen en waar 

de mooie momenten blijven duren... 



Leve de zon
Geniet van de eerste zonnestralen, beschut door een stenen muur, zittend op  

de hoek van een tafel of luierend in een zetel... Simpelweg genieten van de zomer.
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Géraldine Florin 
artistiek directrice  
bij Maisons du Monde

Qua kleur reizen we tussen de 
natuurlijke tinten: beige, oker, 
mosterdkleur... en de zonnige tinten 
van terracotta. 
Wat de patronen betreft, worden effen 
kleuren gecombineerd met op planten 
geïnspireerde prints of opnieuw 
uitgevonden Provençaalse thema’s. 
Het geheel vormt een oase van rust 
waar je je batterijen kunt opladen en 
kunt blijven vertoeven.

Ode aan 
de siësta
We hebben deze collectie zomerse 
kussens, tapijten en matrassen in trendy 
kleuren en patronen samengesteld voor 
wie graag een dutje doet in openlucht of 
de meeste tijd buiten doorbrengt. Of ze 
nu op de vloer liggen, gestapeld zijn of 
uitgestald zijn op bankjes...
Ze nodigen ons uit om de tijd te nemen 
om te leven.
En dat is een kunst!



Verblijf in 
Kobenhavn
Omdat er niets beter is dan genieten 
van het leven in openlucht en je 
verbonden voelen met de natuur, zelfs 
in de kleine dingen van het leven.

 / RAPPORTAGE /
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Een vakantiesfeer...
Gevlochten vezels en minerale tinten, geleid door een gulle natuur, 

zijn in harmonie met een horizon van zee en dennenbos.



 / RAPPORTAGE /



Schuif mee aan een chique tafel!
Wanneer etentjes met vrienden uitgroeien tot grote tafels, vermenigvuldigt onze Swann set  

het bestek: 4, 6 of 10... Ons meubilair heeft ook gevoel voor gastvrijheid!



 / KLEINE RUIMTES /

Een 
voorproefje 
van het 
paradijs
Er is niet veel nodig om het meeste uit 
een terras of balkon te halen. Maak 
optimaal gebruik van het vloeroppervlak 
met slimme, compacte, modulaire 
meubels en accessoires. Gebruik de 
muren voor decoratie en voeg planten 
en frisse tinten toe. En je kan zelfs 
geluksmomentjes creëren in de hoeken. 
De zon hoeft alleen maar te schijnen!

Frédéric Sionis 
Directeur Design & Style  
bij Maisons du Monde



De bar is geopend... Omdat 
er niets aangenamer is dan 

genieten van een terras, zelfs 
een smal terras, stellen we 

Swann voor: de bar of hoge tafel 
die je kan ophangen. De beugels 
en poten zijn volledig verstelbaar. 
En de twee bijpassende fauteuils 

passen perfect onder het 
tafelblad. Een 100% handige en 

elegante set.



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
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