Bertram Beerbaum (links) van (interieur)architectenbureau
Kabaz en Arjan Estié van Simply Steel.

Inspiratie-atelier in Metropolitan Luxury stijl

De nieuwe showroom van Kabaz
Sinds begin dit jaar is de showroom van architectenbureau Kabaz gevestigd op één van de mooiste plekken van Laren,
aan de Brink 9. In eerste instantie betrof het gebouw geen architectonisch hoogstandje, maar na een grondige verbouwing
in samenwerking met Simply Steel is het Gooi een parel rijker. De voormalige garage werd omgetoverd tot een inspiratie
-atelier in Metropolitan Luxury stijl. Hier kan iedereen zien wat er mogelijk is op het gebied van architectuur, interieur en
wonen.

We spreken Bertram Beerbaum van (interieur)architectenbureau Kabaz en Arjan Estié van
het Bodegraafse bedrijf Simply Steel in de zonnige achtertuin van het inspiratie-atelier. Met
een graffitischildering op de muur van ontwerpers Le Corbusier, Arne Jacobsen en Frank
Lloyd Wright past de tuin prima bij het industriële, markante pand. Met dit nieuwe atelier
kan het bureau zijn klanten nóg beter van dienst zijn. Geïnteresseerden kunnen sinds 30 januari inspiratie opdoen in de modelwoning om meteen te zien dat Kabaz heel wat in haar
mars heeft op het gebied van interieur en styling.
Voordat de opening plaats kon vinden, werd het voormalige garagepand flink onder handen
genomen. Er zaten nog overheaddeuren en verlaagde plafonds in. Alles was erg gesloten.
Door de plafonds eruit te halen en de deuren te vervangen door stalen kozijnen, ontstond al
snel een heel ander beeld. “Met grote gebaren kun je snel resultaat boeken”, zegt Bertram.
“Iedereen die hier komt, niemand uitgezonderd, heeft het over de puien. Je kijkt dwars door
het pand heen. Daar leent het zich ook uitzonderlijk goed voor.” Voordat de puien zichtbaar
werden, was het pand van Kabaz helemaal ingepakt, vertelt Arjan. “Je zag dat mensen
nieuwsgierig waren naar wat eronder zat en wat er ging gebeuren. Toen het effect van de
verbouwing zichtbaar werd, was er echt een wow-moment.”

Het buitenmeubilair is afkomstig van Borek.Het tuinontwerp en de aanleg werd verzorgd door Meker tuinen.

Het beste advies
De metalen kozijnen en deuren zijn afkomstig van Simply Steel,
waarmee Kabaz veelvuldig samenwerkt. Onlangs ontwierp
Bertram samen met Simply Steel een reeks deuren onder het
merk Bertram Beerbaum. Het produceren van een stalen deur
of pui is geen sinecure, vertelt Arjan Estié. Dankzij de jarenlange
ervaring van zijn bedrijf weet hij als geen ander hoe het materiaal het beste toe te passen is. “In overleg met de klant bekijken
we wat de mogelijkheden zijn en hoe de vraag van de klant het
beste technisch in te vullen is. Metaal is een bewerkelijk materiaal. Dat kun je niet zomaar plaatsen. Daarom leveren wij altijd
maatwerk.’
Kabaz en Simply Steel hebben dezelfde passie en enthousiasme
voor het vak. Dat is voor Kabaz een voorwaarde om met een
ander bedrijf samen te werken. “Ons team kan een woning ontwerpen, inrichten en stylen. We hebben een goede band met
bedrijven waarmee we graag samenwerken. Aan onze partners
hebben we gevraagd wat zij zouden willen laten zien. Hier laten
we die producten zien op een manier waarop het volgens ons
goed in het interieur past”, vertelt Bertram. Hij benadrukt dat
mensen nooit verplicht zijn om met diezelfde partijen samen te
werken. “Uiteindelijk zijn wij een creatieve dienstverlener. We
geven advies en zijn niet dwingend in hoe het moet. We willen
samen met mensen iets moois maken.”

“Met grote gebaren kun je
snel resultaat boeken”

Een natuurstenen vloer van Lenarduzzi. In het atelier liggen ook Senso gietvloeren.

Op deze foto is de houten vloer in visgraatmotief goed te zien. Deze werd gelegd door Theo
van Epen. De open haard is afkomstig van Jos Harm.

Toch is de stijl die in het atelier te zien is wel degelijk zeer uitgesproken. Kabaz
werkt nauw samen met interieurdesigner Eric Kuster, met wiens meubelen het
atelier is ingericht. “Wij doen het tekenwerk voor Eric, die een specifieke eigen
stijl heeft. Daarom komen er mensen naar ons toe die heel specifiek voor zijn
cosmopolitan luxury kiezen. Maar er zijn ook mensen die kiezen voor hypermodern of juist klassiek. Onze kern is niet het verkopen van bepaalde producten of een bepaalde stijl, maar om mensen het beste advies te geven, passend bij
hun smaak en huis”, aldus Bertram.

“Als ontwerper probeer je altijd iets
voor de meute uit te lopen”

Op de deuren van Simply Steel is hang- en sluitwerk van Formani bevestigd.

Een echt inspiratie-atelier: alle soorten materialen worden op vakkundige wijze met elkaar gecombineerd.

Het maatwerk meubilair en de keuken werden
gemaakt door Nijboer, in samenwerking met
aannemersbedrijf Van der Windt.

Art wall van high end producten
Naast de meubelen van Eric Kuster zijn er nog veel meer verrassende elementen te vinden in het inspiratie-atelier. Al
rondlopend val je van de ene verbazing in de andere. Wie verwacht er nou leer als bekleding op de trap? Of een enorme
lamp met kaarsen van de Amerikaanse ontwerper Kevin Riley? Of een scheur in het plafond in de vorm van de Flos Wall
Rupture? De tijd nemen en rustig rondkijken met een kopje koffie in de hand is geen gek idee. En zelfs het maken van
die koffie is een verhaal apart. Het koffie eiland bestaat uit een massief marmeren blok waar twee brons gespoten kranen
uitkomen. Met twee ipads aan de muur bedien je het koffiezetapparaat. Na een druk op de knop komt er cappuccino
uit de kraan.
De inrichting is apart, gewaagd en toch past het hier allemaal heel goed. Zoals de schilderijen boven de bank. Deze
hangen allemaal bij elkaar, waar je deze normaal gesproken solitair neer zou hangen. “We hebben een soort art wall
gemaakt met high end producten naast elkaar. Het schilderij van Paulien Huizinga van 800 euro hangt naast een schilderij van Banksy van 17.000 euro. Ik vind dat leuk, omdat het toch mooi bij elkaar staat”, aldus Bertram.
Innocoating uit Landgraaf verzorgde de typerende metalen ronde lampen alsmede de
afwerking van de keukenwand.

De raambekleding werd geleverd door Indivipro.

Het marmeren ‘koffie altaar’, waar de koffie van je keuze via tablet of smartphone gewoon uit de kraan komt. het verlichtingsplan en levering van LED verlichting is verzorgd door Light & design (Hilversum).

Voor een industriële look zijn de deuren bekleed met blauwstaal.

Designed by Bertram Beerbaum
Samen met André de Vos is Bertram Beerbaum het gezicht van Kabaz. Als deskundige
op het gebied van interieurarchitectuur kreeg hij landelijke bekendheid in onder meer de
tv programma’s Huizenjacht en Je Eigen Droomhuis. Steeds meer fabrikanten vragen
hem om voor hen een product te ontwerpen. “De gedachte achter mijn ontwerpen is dat
design beter bereikbaar moet zijn voor alle mensen. Het merk Bertram Beerbaum staat
voor genieten van design”, zegt Bertram. “De ontwerpen die we bij Kabaz maken zijn
altijd exclusief. Mijn eigen ontwerpen zijn voor een breder publiek toegankelijk. Samen
met de partners van Bertram Beerbaum ontwerp en ontwikkel ik producten op maat
voor een markt die houdt van betaalbare luxe. Design staat bijna altijd gelijk aan duur en
dat patroon doorbreken wij.” Merken waar Bertram voor ontwerpt zijn naast Simply
Steel: Bod’or, Borek, Carpetlinq, Senso, Formani, Upstairs en Groothuisbouw. In al de
series die hij ontwerpt is zijn handschrift terug te vinden: passie voor het vak, betrouwbaar, kwaliteit, krachtig, simpel, eerlijk en no nonsense.
Achtergevel ook voorzien van de kozijnen van Simply Steel.

De Bertram Beerbaum trap van Upstairs is bekleed met leer van Alphenberg.

Simply Steel: karakteristieke elegantie in staal
Eén van de vaste partners van Kabaz is Simply Steel. Zij maken stalen puien, kozijnen,
deuren en ramen op maat, in elke vorm en elke afmeting. In overleg met de klant bekijkt
het bedrijf wat de mogelijkheden zijn en hoe de vraag van de klant het beste technisch in
te vullen is. Staal is immers een veelzijdig product dat ervaring en vakmanschap vereist
om goed toe te kunnen passen. Staal is helemaal terug van weggeweest. Veel karakteristieke gebouwen uit de periode 1920 – 1940 bevatten stalen ramen en puien. Het zorgt
voor een maximale lichtinval en maakt drempelloze binnendeuren mogelijk. Het materiaal is sterk, duurzaam en onderhoudsarm. De toepassingsmogelijkheden zijn tegenwoordig vrijwel onbeperkt. De veelzijdige en ranke vormgeving van de slanke stalen
puien sluit naadloos aan op de bouwstijlen van vandaag.
Simply Steel kozijnen en deuren worden ambachtelijk en op maat voor ieder project gemaakt. Naast kozijnen, ramen en deuren produceert Simply Steel ook andere producten
van staal, zoals trappen, trapleuningen, hekwerken, onderstellen en stalen frames.
Voor meer informatie: www.simply-steel.nl

“De ontwerpen die we bij
Kabaz maken zijn altijd exclusief.
Mijn eigen ontwerpen zijn voor
een breder publiek toegankelijk”
Dit project werd mede gerealiseerd door:
Architect: Kabaz architecten
Brink 9, 1251 KR Laren
Tel: 035 628 4044
www.kabaz.nl
Stalen deuren & kozijnen: Simply Steel
Noordzijde 66, 2411 RC Bodegraven
Tel: 030 238 3670
www.simply-steel.nl
Houten visgraat vloer: Theo van Epen
Herenstraat 28, 1406 PE Bussum
Tel: 035 691 1092
www.theovanepen.nl
Hang- en sluitwerk: Formani
Europalaan 12, 6199 AB Maastricht-Airport
Tel: 043 308 9000
www.formani.nl

Goed opdrachtgeverschap is een vak
In de stalenkamer kunnen bezoekers in alle rust stoffen en materialen uitkiezen, onder advies van de
stylisten. Boven de tafel hangt een bronsgespoten ‘Skygarden’ hanglamp van Flos. De meeste opvallende
lampen in het gebouw zijn afkomstig van dit merk. Vorig jaar was Bertram bij Flos in Valencia, waar hij
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verlichting zag. “Als ontwerper probeer je altijd iets voor
de meute uit te lopen. De vierkante inbouwspots die je de laatste jaren ziet, zijn nu wel zo’n beetje op
hun retour. Wij wilden hier iets laten zien dat de komende jaren nog nieuw is.”
In Valencia zag hij de Running Magnet, die toen nog in ontwikkeling was en die dit jaar op de markt
komt. De spotjes die in een magnetische rail hangen zijn er in één handbeweging in en uit te klikken. De
verlichting is per spotje aan te sturen. “Alle verlichting in het pand is LED. Dat klinkt redelijk voor de
hand liggend, maar ik vond de kwaliteit tot een half jaar geleden best slecht. Je zag verschillende kleuren
bij verschillende merken. En dat terwijl alle elementen in een huis iets met elkaar aangaan. De verlichting
gaat samen met de kleuren in de wand, met het parket dat op de vloer ligt, met het zicht en het licht”,
aldus Bertram.
Dat is ook de reden waarom Kabaz hele projecten begeleidt, wanneer de klant dat wil. Alle elementen
worden op elkaar afgestemd. Bertram: “We maken ontwerpen, maar we regelen ook hele uitvoeringen,
van het beschrijven van een compleet bestek tot de beveiliging, domotica en wellness. Je kunt je ontwerp
wel aan een aannemer geven, maar dan heb je niet de garantie dat alles precies op elkaar afgestemd wordt
zoals de ontwerper het heeft bedoeld. Goed opdrachtgeverschap is een vak.”
Tekst: Desiree Pennings
Fotografie: Joris Croese

Openhaard: Jos Harm
Johan van Hasseltweg 45, 1021 KN Amsterdam
Tel: 020 624 9725
www.josharm.nl
Raambekleding: Indivipro
Dorpsstraat 143a, 7468 CJ Enter
Tel: 0547 385 007
www.indivipro.nl
Trap: Upstairs
Risseweg 17, 6004 RM Weert
Telefoon:0900 8727736
www.upstairs.com
Tafelframe, langerwerpige en ronde lamp
en keukenwand: Innocoating
Buizerdweg 10 6374 BS Landgraaf
Tel. +31 45 531 3322
www.inno-coating.eu
Gietvloer: Senso
Klein Dikkenberg 4, 3911 RE Rhenen
Tel: 0317 - 614 496
www.sensovloeren.nl
Sanitair: Kranen, douches, handdoekradiatoren: Vola Nederland
Valkenburgerstraat 23, 1011 MG Amsterdam
Tel: 020 365 6356
www.vola.com

