De nazomer column van Thomas de Gier voor Exclusief magazine
op het gebied van interieur! Maar wie houdt zich op dit moment
bezig met zijn of haar interieur? Het is nog steeds zomer! Een
periode van zon, zee en misschien wel een prachtig vakantiehuis.
En daarom laat ik u hier een Royal Residence vakantiehuis zien,
waarvan u niet alleen in de zomer, maar zelfs het hele jaar kunt
genieten.
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oyal Residence specialiseert zich in begeleiding bij het op maat bouwen van exclusieve villa’s op de mooiste locaties aan de Costa Blanca rondom Altea, Moraira en Javea.
een gebied wat voor de lezers van Exclusief magazine zeer aantrekkelijk is, terwijl voor de
gemiddelde ondernemer de afstand voor een (mid) week gemakkelijk te overbruggen is.

Op de foto ziet u een custom made villa by Royal Residence Lifestyle. Het exterieur
wordt volledig afgestemd op de wensen van de klant, evenals het interieur, waarbij de
THOMASDEGIER interior studio een grote rol speelt bij het op juiste wijze inrichten en
stylen van de villa’s. Waar wordt allemaal rekening mee gehouden bij het ontwerpen van
een interieur voor een vakantiehuis? Hierbij spelen allereerst de wensen van de klant een
grote rol, daarnaast het exterieur, klimaat en ligging.
De zomers van Altea zijn qua tempratuur zo aangenaam dat de gemiddelde Nederlander
meestal alleen op de slaapkamer interieurtijd doorbrengt, de slaapkamer moet er dus zo
mooi en comfortabel mogelijk uitzien. Er zal gebruik worden gemaakt van grote ramen
met eventueel schaduw panelen en veel lichte tinten, dit hoeft bij uitstek niet altijd wit te
zijn, deze tijd is geweest.
Laten we het more than white noemen, een slaapkamer met allerlei lichte tinten en
materialen die samen een luchtige basis vormen. Dit zal naast rust ook verkoelend ogen
na een zonnige dag op eigen terras. Met more than wite, daar worden lichte tinten zoals
wit, lichtgrijs, zilver en beige mee bedoeld. Stoerder dan een geheel wit interieur, maar
even luchtig, en dat is aangenaam in zo’n
zonnig gebied als Altea. Dit concept kan
VIVA LA RESIDENCE!
overigens doorgetrokken worden door het
gehele interieur.

THOMASDEGIER interior studio
Office for contrasting interiors
on cosmopolitan level
In het centrum van ‘s-Hertogenbosch
(op afspraak)
I. www.thomasdegier.com
E. info@thomasdegier.com
T1.
+31 6 53 897 869
T2.
+31 6 34 273 879

Royal Residence houdt zich bezig met alles
wat met exterieur te maken heeft, vanaf de
kleinste details, afgestemd op de wensen
van de klant, tot aan een bijvoorbeeld een
panorama zwembad wat aan een zijde geheel doorzichtig is. Twee firma’s die tot het uitsterste gaan voor het optimale vakantiehuis,
Royal Residence Lifestyle en TDG interior studio. Exterieur en interieur, volledig op elkaar
afgestemd.
Meer Royal Residence Lifestyle: www.royal-residence.com
Neem voor meer more than white concept, of een interieurontwerp op maat contact met
ons op. <
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