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DESIGNERS
AND BRANDS Ana María Gómez / amgs

anamariagomez.me

Atelier Luxus
atelierluxus.com 

Christoph Broich
christophbroich.com

Enso by Mira
miravisuals.com

ERTZ
ertz.be

Havani
havani.eu

Pascale Risbourg
pascale-risbourg.com

RVB
rvb.be
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http://www.anamariagomez.me/
https://www.atelierluxus.com/
https://christophbroich.tumblr.com/
http://www.miravisuals.com/ensobymira
https://ertz.be/contact/?lang=fr
https://havani.eu/
https://pascale-risbourg.com/
https://rvb.be/en/home
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Ook dit jaar slaan Flanders DC en Wallonie-
Bruxelles Design Mode de handen in elkaar 
om tijdens Maison&Objet een selectie 
van Belgisch talent te presenteren.

De editie van januari 2021 van Maison&Objet, 
die aanvankelijk was uitgesteld tot maart 
2021, zal eindelijk volledig digitaal zijn. De 
beursorganisatie biedt een nieuwe ervaring 
aan waarbij de exposanten hun creaties in de 
beste omstandigheden kunnen voorstellen 
via MOM, het digitale B2B-platform van de 
beurs. De Maison&Objet Digital Days vinden 
plaats van 27 januari tot 19 maart 2021. 

Belgium is Design ondersteunt de 
aanwezigheid van 8 merken op het 
MOM-platform. Zij zijn in eerste instantie 
geselecteerd voor een deelname binnen 
de TODAY-sectie van de beurs, en bieden 
een verscheidenheid aan uitzonderlijke 
producten voor het interieur: meubelen, 
objecten, textielcollecties, behangpapier en 
voor het eerst andere soorten producten met 
topklasse schakelaars en een opening naar de 
badkamer- en keukensectoren met kranen.  

Nieuws van elk van de merken zal het 
hele jaar door op MOM te vinden zijn.

Onder de selectie van Belgium is Design 
zijn er die al aan vorige edities hebben 
deelgenomen: Havani, Pascale Risbourg, 
amgs - Ana María Gómez en Enso by Mira, 
die terugkeren met nieuwe producten. RVB 
en Atelier Luxus zijn geen nieuwkomers bij 
Maison&Objet, maar hun samenwerking 
met Belgium is Design is wel nieuw. 
Ertz en Christoph Broich tenslotte hebben 
dit platform gekozen om respectievelijk 
hun meubel- en hun woningtextielmerk 
(plaids, kussens) te lanceren. 

Alle merken zorgen voor lokale verankering 
met een productie made in Belgium. 
Zij verdedigen een duurzame aanpak, 
of het nu gaat om de milieuaanpak 
bij de keuze van de materialen of de 
bevordering van het vakmanschap.

Voor Belgium is Design, dat al 10 jaar 
Belgische designinstellingen voor promotie 
samenbrengt, is deze virtuele ontmoeting 
met editeurs, inkopers en journalisten uit 
de hele wereld een unieke gelegenheid om 
deze Belgische merken met internationale 
ambities een grote showcase te bieden.
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 ANA MARÍA GÓMEZ ANA 

ANA MARÍA GÓMEZ, een Colombiaanse ontwerpster 
die textielontwerp studeerde aan La Cambre in Brussel, 
richtte haar studio amgs op. De essentie van amgs is het 
experimenteren met de visuele, tactiele en ruimtelijke 
Dimensions van textiel. De studio is in het bijzonder 
geïnteresseerd in de manier waarop hedendaags handwerk 
en design met elkaar verweven kunnen worden door middel 
van coproducties met traditionele textielambachtslieden.

De collecties van amgs zijn niet alleen draagbaar, maar zijn 
ook eclectische, functionele decoratie, vaak het resultaat van 
samenwerkingsverbanden, zoals A boi demonstreert. Deze 
doorlopende reeks unieke textielstukken is het resultaat van 
verschillende ontmoetingen met William Contreras in de stad 
Cucunubá, Colombia, waar weven een eeuwenoude zaak is. 

In 2020 werd een nieuwe collectie gelanceerd: Knotting 
Knitting, ontworpen uit stevige stroken, allemaal gebreid. 
Samen vormen ze een ritmische combinatie van kleuren 
en onregelmatige lijnen, die voor verschillende doeleinden 
kan worden gebruikt: zitten, slapen, lezen, liggen of zich 
inpakken. Het is gemaakt om zich aan uw lichaam aan te 
passen, en een beetje comfort en warmte te bieden.

anamariagomez.me
@anamgomezsuarez

http://www.anamariagomez.me/
https://www.instagram.com/anamgomezsuarez/?hl=fr
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1 KNOTTING KNITTING, 2020 
Kussen / plaid / poef 
Design: Ana María Gómez 
36% merinowol, 15% viscose, 
50% acryl. Vulling: gerecycled 
geheugenvormig polyester 
Breiwerk 
70 x 140 cm 
Retailprijs: 420 € 

2 Collectie A BOI, 2020 
Scarf 
Design: Ana María Gómez 
Alpaca 
Geweven 
60 x 200 cm 
Retailprijs: 185 €
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ATELIER LUXUSATELIER

LUXUSATELIER LUXUS ATELIER 

Sinds 20 jaar biedt het familiebedrijf ATELIER LUXUS 
een grote verscheidenheid aan elektrisch materiaal, 
van schakelaars tot vloerdozen en leeslampen, 
vervaardigd in België uit ruw messing, veredeld met 
manuele afwerkingen. Samen met haar distributeurs 
en agenten in heel Europa, Noord-Afrika en Rusland, 
biedt Atelier Luxus met haar collecties, 9 gamma's en 
18 afwerkingen om aan alle behoeften te voldoen.

De historische HERITAGE-collectie, met zichtbare schroeven 
en 2 verschillende gamma's, is ontworpen om zowel 
klassieke als hedendaagse interieurs te sublimeren. Met 
LUXONOV heeft Atelier Luxus een nieuwe stap gezet door 
een bevestigingsmiddel voor schroefloze oppervlakken 
te ontwikkelen. EDGES is de perfecte combinatie van de 
LUXONOV-sluiting en de minimalistische dikte van HERITAGE.
EDGES combineert LUXONOV  bevestigingssysteem 
voor schroefloze oppervlakken met de 
minimalistische dikte van HERITAGE. 

Het nieuwste product, DoT  is echt de nieuwe generatie van 
gedesignde elektrische apparatuur. De ontwerper, de architect 
Bruno Erpicum, heeft het minimalisme opnieuw gedefinieerd 
met een ongeëvenaard niveau van precisie en innovatie.

•	 Iconic design award 2019
•	 muuuz international award (miaw) 2020

atelierluxus.com 
@atelierluxus

1

https://www.instagram.com/atelierluxus/?hl=fr
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1

1 DOT, 2020 
Schakelaar 
Design: Bruno Erpicum 
Inox 
22,5 x 42,5 mm 
Retailprijs: 112 €

2 Collectie EDGES, 2020 
Schakelapparatuur 
Design: Naci Arel 
Onbewerkt messing  
84 x 84 mm (enkelvoudige 
schakelplaat) 
Retailprijs: 70 €
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CHRISTOPH BROICH CHRIS

Textielontwerper CHRISTOPH BROICH volgde zijn 
opleiding aan de modeafdeling van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij 
lanceerde zijn modelabel, Christoph Broich Antwerpen 
en later zijn brillencollectie met het Belgische merk 
Theo. Na een lange carrière, rijk aan samenwerkingen 
met gerenommeerde merken (Ligne Roset, Puma,...) en 
dansproducties, concentreert hij zich sinds enkele jaren op 
textielexperimenten om dit jaar een collectie woningtextiel 
te lanceren, gekenmerkt door een eigen druktechniek.

De collectie bestaat hoofdzakelijk uit kussens en plaids, 
in eigen atelier op ambachtelijke wijze gedrukt met 
interventies tijdens het drukproces zelf. Zo ontstaan 
speciale effecten die van elk stuk een unique item maken.
In de huidige collectie worden deze effecten 
vooral door plooien en het over elkaar drukken 
van verschillende kleuren gecreërd.

christophbroich.com

  C
HRISTOPH BROICH C

HRIS

https://christophbroich.tumblr.com/
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1 PLAID CRASH & CUSHION 
STAR, 2020 
Plaid 
Design: Christoph Broich 
Gerecycleerde PET, handbedrukt, 
made in Belgium 
+- 150 x 200 cm 
Retailprijs: 295 € 

2 Kussen 
Microfiber, handbedrukt, 
made in Belgium  
40 X 40 cm 
Retailprijs: 145 € 

3 PLAID TIEDYE CRASH 
Design: Christoph Broich 
Polar PES, dubbelgelaagd, 
handbedrukt, made in Belgium 
+- 160 x 210 cm 
Retailprijs: 420 €
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MIRA is een duo van hedendaagse kunstenaars, opgericht 
in 2015. Mira is de vrucht van een ontmoeting tussen 
twee talenten : schilder Yvan Brutsaert en fotograaf 
Laurent Van Ausloos. Hun gemeenschappelijk werk 
is een subtiele mengeling van de twee kunsten. 

Het werk van Yvan Brutsaert zit vol kracht, intuïtie, beweging 
en materiaal. Soms kosmisch, soms mineraal, zijn werk laat 
de toeschouwer reizen volgens zijn verbeelding. Laurent 
Van Ausloos eigent het zich vervolgens toe door er zijn 
eigen artistieke visie aan te geven. Een fotografische en 
hedendaagse visie die het schilderij vastlegt als een landschap 
en het transformeert om sferen, lichtspel en visuele diepte 
te creëren. Een nieuw en uniek kunstwerk krijgt vorm. Voor 
de toeschouwer zullen nieuwe contrasten, nieuwe vormen en 
schakeringen van kleur en diepte nieuwe emoties opwekken.

ENSO by MIRA is een decoratief project, gestart in 
mei 2018. Gebaseerd op hun unieke visuele techniek, 
stelt het hedendaagse creaties voor in de vorm van de 
Japanse cirkel, de Enso. Een zuiver ontwerp, een briljante 
weergave. Originele creaties in beperkte series, pp 
een lichte drager, met een ongeëvenaarde levensduur, 
voor gebruik binnen en buiten. Voor deze editie van 
Maison&Objet keert het duo terug met nieuwe indrukken.

miravisuals.com
@enso_by_mira

http://www.miravisuals.com/ensobymira
https://www.instagram.com/enso_by_mira/?hl=fr
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1 Collectie ENSO BY MIRA, 2020 
Groot formaat Ø 100 cm,  
Triptiek Ø 40 / 30 / 20 cm 
Aluminium, sublimatiedruk 
Gelimiteerde serie 
Retailprijs: op aanvraag
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Het Belgische designmerk ERTZ staat voor duurzaam design 
en neemt daarom graag de tijd om organisch te groeien 
volgens de inspiratie van designer Pieter De Smul. Zo zullen 
het ontwerp en de ontwikkeling van meubelobjecten in hout 
en natuursteen nog verder worden uitgediept. De collectie 
van Ertz is ook vaak personaliseerbaar. Vraag naar de 
mogelijkheden en creëer samen met de ontwerper een uniek 
meubelstuk dat jarenlang zijn schoonheid en waarde behoudt.

Uit pure inspiratie en eerlijke, Belgische materialen 
ontgint Ertz bijzondere interieurobjecten die tegelijk 
eenvoudig en karaktervol zijn. De naam van het jonge, 
Belgische label verwijst naar de ontginning van staal uit 
erts, het favoriete materiaal van designer Pieter De Smul. 
Hij shapet staal tot slanke, solide meubels, combineert 
het met hout of natuursteen en zet zo meubels neer die 
opvallen omdat ze zó goed blenden in je interieur.  

Echte eyecatchers omdat ze perfect het evenwicht 
bewaren tussen trendy en tijdloos. Ook de collectie 
kreeg namen van gesteentes mee. Van boekensteun 
Branco tot spiegel Foster: stuk voor stuk zijn het straffe 
meubelobjecten die dankzij hun kwaliteit en duurzaamheid 
een vaste waarde worden in jouw interieur.

ertz.be
@ertz.be

https://ertz.be/contact/?lang=fr
https://www.instagram.com/ertz.be/?hl=fr
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1 AMBOR&FOSTER, 2020 
Lavabo (Ambor) 
Design: Pieter De Smul 
Metalen frame, natuursteen  
80 x 35 x 25 cm 
Retailprijs: 3591 € 
 

Spiegel (Foster) 
Stalen kader, spiegel, LED  
33 x 4 x 105 cm 
Retailprijs: 2106 €

2 MAUNA, 2020  
Nachtkast / Boekenplank 
Design: Pieter De Smul 
Gecoat zwart metalen frame, 
lade in natuursteen, santos 
palisander, notelaar 
60 x 35 x 20 cm 
Retailprijs: vanaf 1135 €

1

2
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HAVANI is een nieuwe speler op de markt van high-end 
designtafels, die op natuurlijke wijze eeuwenoud vakmanschap 
combineert met hedendaags design. Door samen te 
werken met lokale familiebedrijven die in elk materiaal 
afzonderlijk gespecialiseerd zijn, verwent HAVANI zijn 
klanten met luxueuze materialen en afwerkingen, terwijl de 
uitzonderlijke kwaliteit van de constructie behouden blijft. 

Zowel de MARCELLO als de PAPILLON-collectie ademen een 
luxueuze sfeer vol karakter, met strakke, elegante lijnen in 
een doordacht design dat de grenzen lijkt op te zoeken van 
wat echt mogelijk is bij het vervoer van grote natuursteen en 
meer. Zij worden verrijkt met nieuwe producten en materialen.

•	 Handmade in Belgium 
– certified label 2020 –

•	 Bronze International Furniture Award
– A’Design Awards 2020 –

•	 Furniture Manufacturer of the year 
– Belgium Prestige Awards 2020 – 

havani.eu
@havanihi

https://havani.eu/
https://www.instagram.com/havanihi/?hl=fr
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MARCELLO, 2020 
Tafel 
Design: Frédéric Haven 
Gecoate massieve staalplaat & 
Calacatta Verde marmer uit Angola, 
in gezoete afwerking 
2600 x 920 x 750 mm 
Retailprijs: tussen 1195 € en 3455 € 
excl. BTW, zonder opties 

1 PAPILLON ELLIPS, 2020 
Tafel 
Design: Frédéric Haven 
Gecoate massieve staalplaat & 
Breccia Capraia marmer 
2700 x 1280 x 750 mm 
Retailprijs: tussen 2764 € en 8225 € 
excl. BTW, zonder opties

1

2



Maison & Objet 2021  16 / 22  belgiumisdesign.be
P
A

S
CALE RISBOURG PASCALE RIS

    PASCALE RISBOURG
PASCALE RISBOURG, pendelend tussen Brussel en 
Parijs, creëert luxueuze behangcollecties met eclectische 
ontwerpen. Zij ontlenen hun onderwerpen en motieven 
aan de natuur en aan verschillende artistieke stromingen, 
uitvergroot door een opmerkelijk onderzoekswerk. Deze 
collecties, ontwikkeld op dragers van hoge kwaliteit en 
op maat verkocht, brengen de ontwerper ertoe samen te 
werken met architecten en decorateurs uit de hele wereld. 

Naast The Great Gatsby, Neo Kubist, Wild Artichokes en 
White Spirit, om er maar een paar te noemen, blijft Pascale 
Risbourg het iconische Toile de Jouy-motief met humor 
herbekijken. Als ze niet aan het schommelen zijn of op jacht 
zijn, wat doen dan de charmante 18e eeuwse paartjes die 
de beroemde Toile de Jouy sieren? Dankzij Admented*, een 
augmented reality-toepassing, brengt Pascale Risbourg deze 
luchtige personages tot leven en blijft ze ons animeren. De 
Erotische Toile de Jouy-collectie wordt aangevuld door een 
collectie gelimiteerde en genummerde porseleinen borden. 

Drie verhalen worden zo op subtiele wijze verteld 
wanneer het apparaat op een van de drie libertijnse 
groepen wordt geplaatst. Ofwel om de gebeurtenissen 
te beschrijven die hen in deze wulpse posities brachten, 
ofwel om zich de plagerijen voor te stellen. Het zacht 
losbandige resultaat maakt een sensuele onderdompeling 
in een geraffineerd universum mogelijk.

pascale-risbourg.com
@pascalerisbourg

Ontdek de animatie van 
de Toile de Jouy collectie: 
Erotic Toile de Jouy by 
Pascale Risbourg on Vimeo 

* De App Admented® kan 
gedownload worden op Apple 
Store en Google Play.

https://pascale-risbourg.com/
https://www.instagram.com/pascalerisbourg/?hl=fr
https://vimeo.com/351995550
https://vimeo.com/351995550
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1 PASCALE RISBOURG WALLPAPER 
Behangpapier, cataloog  met 
30 referenties 
Vliesbehang 
Op maat  
Retailprijs: 92 €/m2

2 Collectie EROTIC TOILE DE JOUY 
Behangpapier 
digitaal drukwerk op non-woven 
coating, gefabriceerd in België 
en Frankrijk 
50 cm 
Retailprijs: op aanvraag 
 

3 Collectie EROTIC TOILE DE JOUY  
Borden, 2019 
Porselein 
Ø 23 cm 
Retailprijs: 170 €

3

1
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  RVB

RVB® is een Belgische kranenfabrikant, gevestigd in 
Brussel, die sinds 1935 nooit is gestopt met innoveren.
Sinds het ontstaan van het bedrijf beheersen we de 
creatie van onze kranen vanaf de eerste schets tot 
en met de industriële productie, waar we zonder 
compromissen onze hoge kwaliteitscontroles afdwingen. 
Ze zijn het resultaat van tientallen jaren ervaring.

Door strategische innovaties en bekroonde ontwerpen 
te combineren, verleggen onze ingenieurs en designers 
voortdurend de grenzen van de verbeelding, op zoek naar 
nieuwe ideeën die in uw badkamer en keuken passen.

rvb® onderscheidt zich door een breed scala aan stijlen, van 
klassiek tot het meest exclusieve ontwerp, van hedendaags 
tot touchless. Onze producten worden altijd lokaal gemaakt, 
in edele, duurzame en hernieuwbare materialen zoals 
messing of roestvrij staal. Ontworpen om minder water te 
verbruiken zonder afbreuk te doen aan het gebruikscomfort, 
maken onze kranen deel uit van een zeer zichtbare 
filosofie: een traditie van perfectie die de stijl overstijgt. 
rvb® biedt zijn klanten 16 verschillende afwerkingen aan, 
waardoor onze producten in elk type interieur passen.

In maart 2021 wordt de nieuwste Belgische productie onthuld, 
een kraan ontworpen door Co.studio, een ontwerpduo 
gevormd door Gert Van den Steen en Christian Van 
Suetendael, die eerder al de Andrew-collectie ontwierpen.

rvb.be
@rvb.be

1

https://rvb.be/en/home
https://www.instagram.com/rvb.be/?hl=fr
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1 TIMES, 2017 
Keuken, badkamer, doucheruimte 
(residentieel) 
Design: Thomas King 
Messing (16 ambachtelijk 
mogelijk), ambacht en 
industrieel vervaardigd

 DESIGN IS BELGIUM IS DESIGN IS 

2 ANDREW, 2015 
Keuken, badkamer, 
doucheruimte (residentieel) 
Design: Co.Studio 
Messing (16 ambachtelijk 
mogelijk), ambacht en 
industrieel vervaardigd 
JOE by Co.Studio – Coming soon

3 PLUG, 2015 
Keuken, badkamer, doucheruimte 
(residentieel) 
Design: Alain Berteau 
Messing (16 ambachtelijk 
mogelijk) of Inox 316L, ambacht 
en industrieel vervaardigd
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BELGIUM IS DESIGN, promoot het Belgische design 
in het buitenland. Dit platform, dat al meer dan 10 jaar 
bestaat, is een initiatief van verschillende instituten die 
design promoten, zoals Flanders DC, MAD, Home of 
Creators en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 
(Flanders DC), stimuleert de creatieve sector 
om zijn knowhow in een ondernemersactiviteit 
om te zetten. Het doel van de organisatie 
is om het ondernemerschap te versterken 
en voor te bereiden op de toekomst in heel 
Vlaanderen. Flanders DC realiseert zijn 
doelstellingen door de Vlaamse creatieve 
economie te versterken, te verbinden en te 
promoten. Flanders DC werkt voor de hele 
creatieve sector met een bijzondere focus op 
design, mode en videogames. Sinds 2016 zijn 
Design Vlaanderen en het Flanders Fashion 
Institute geïntegreerd in Flanders DC. 

FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven (Belgie) 

Christian Oosterlinck
christian.oosterlinck@flandersdc.be
M +32 (0) 497 59 33 18
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

De Belgische creativiteit binnen de 
designsector vertegenwoordigen en 
dynamische jonge bedrijven die de 
sleutelfiguren van de toekomst zullen 
zijn promoten: dat is de missie van 
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN 
MODE (WBDM), het openbaar agentschap 
voor de promotie van design en fashion, dat 
de internationale visibiliteit van designers 
van Wallonië en Brussel wil verbeteren. 
Sinds 2006 ondersteunt WBDM deze 
creatieve industrieën, voornamelijk aan de 
hand van collectieve stands op internationale 
handelsbeurzen, tentoonstellingen, 
B2B-evenementen en vergaderingen met de 
pers en andere internationale opiniemakers. 
Via deze activiteiten blijft WBDM de bloei van 
bedrijven in deze sector van dichtbij opvolgen.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)
Place Sainctelette, 2
1080 Brussel (Belgie) 

Leslie Lombard
leslie.lombard@wbdm.be
T +32 (0) 2 421 84 61
wbdm.be
@wbdesignmode

mailto:info@belgiumisdesign.be
http://www.belgiumisdesign.be
https://www.instagram.com/belgiumisdesign/?hl=fr
https://www.flandersdc.be/nl
https://www.instagram.com/flandersdcfordesign/?hl=fr
https://www.wbdm.be/accueil.htm?lng=en
https://www.instagram.com/wbdesignmode/?hl=fr
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CONTACTEN

GRAFISCHE 
VORMGEVING

PERS
Dominique Lefèbvre
Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM)
d.lefebvre@wbi.be
M +32 (0) 477 40 05 37
T +32 (0) 2 421 83 63

Natascha Rommens
Flanders DC
natascha.rommens@Flandersdc.be
M +32 (0) 473 89 80 16
T +32 (0) 16 24 29 05

BELGIUM IS DESIGN
Leslie Lombard
leslie.lombard@wbdm.be
T +32 (0) 2 421 84 61

Christian Oosterlinck
christian.oosterlinck@flandersdc.be
M +32 (0) 497 59 33 18
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Next Stop 
Milan Design Week
Fuorisalone / 
SaloneSatellite
5-10.09.2021 
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