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Welkom in de wereld
van Doornebal Interieurs
LIENDEN – Midden in Lienden ligt het domein van Doornebal Interieurs. Meesters in het
creëren van bijzondere interieurs. Ontdek de verrassende stijlkamers. Inspiratiebronnen
die feitelijk op zichzelf staande concepten zijn. Geen keurslijf, maar een beginpunt van
mogelijke toepassingen. Met altijd de opdrachtgever als bepalende factor om tot een
persoonlijk interieur te komen.

D

it familiebedrijf ademt kennis
van goede smaak. Aan de grandeur van de showroom ligt 125
jaar ervaring ten grondslag. 3000
vierkante meter karaktervolle diversiteit. Met Klaas Prosman junior is inmiddels de vijfde generatie markante inrichters
actief.
Inspriratie
Prosman senior en junior zijn unaniem: ’Gevoel is altijd de basis. Daarom is een prettige
verkenning van stijl, smaak en wensen van
onze opdrachtgevers een must. Art-Deco,
Jugendstil, Japans, tijdloos klassiek, Fransen Italiaans design. Een bezoek aan Doornebal Interieurs begint daarom altijd met een
inspirerende rondgang langs de stijlkamers.’
Klaas Prosman senior schetst: ‘Een uitgebalanceerd samenspel van warmte, kleur en
licht vraagt om deskundige, creatieve begeleiding. Onze ontwerpers maken de vertaalslag naar een krachtig ontwerp. Waar nodig
worden oude, bijzondere stukken subtiel
geïntegreerd in het nieuwe geheel.’
Gildemeesters
Ontdek dat stofferen en ontwerpen van interieurs bij dit familiebedrijf ambachten zijn
die in de meest oorspronkelijke betekenis
worden uitgevoerd. Een nieuwe generatie uitvoerders wordt opgeleid door eigen
meesters.
Met de overname van Ruys Interieurs uit
Zeist is het restaureren van historische interieurs een specifieke tak van sport geworden. De complete Ruys collectie is inmiddels verhuisd naar Lienden en daarmee is
de grootste historische collectie van Europa
in Lienden te vinden. Doornebal Interieurs
reconstrueert eeuwenoude textiele materi-
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alen. Waar nodig worden behang , stoffen
en vloerbedekking vervaardigd binnen het
netwerk van internationale ambachtslieden.
Inspiria, The Art & Craft Edition
Maak kennis met deze indrukwekkende verzamelplaats van kennis, collecties en stijlen.
Ontdek hoe deze toonaangevende interieurinrichter haar indrukwekkende historie
inzet bij de ontwikkeling van eigentijdse
binnenhuis-ontwerpen. Die verbinding
maakt Doornebal Interieurs graag inzichtelijk tijdens het Inspria Evenement op 25 en
26 november aanstaande, tijdens The Art &
Craft Edition.
Welkom in de wereld van Doornebal Interieurs. ●

Doornebal Interieurs
Dr. van Noortstraat 7, 4033 AA Lienden
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