COLUMN

Caroline Mostart heeft sinds 2008
haar eigen interieuradviesbureau
‘Les Saisons’ en sinds april 2011 is
ze tevens eigenaar van Loft 76, een
bijzondere woonwinkel in een prachtig
monumentaal pand aan de
Godweerdersingel in Roermond.
Inspirerend en eigenzinnig.

big city life
Een klassiek huis midden in de stad,
met als buren winkels, een kunstenaar, een café én een outlet. Binnen
borrelt het van de woonideeën! Let’s
be inspired!
Het leven speelt zich af in één
ruimte.... het loftgevoel. Warme
kleuren, organische en geometrische vormen en patronen wisselen elkaar
af. Nieuwe meubels en vintage meubels
uit de jaren ‘30 tot en met de jaren ‘80 uit
de vorige eeuw worden gecombineerd,
want wat zijn er veel juweeltjes voorgebracht in die periode! Vooral de houten
meubels uit Scandinavië zijn een lust
voor het oog.
vintage woonstijl
Wij zijn dol op deze vintage woonstijl.
Regelmatig kopen wij dan ook designklassiekers in, knappen ze op en geven ze een podiumplekje in onze projecten. Het leuke van vintage is dat je
altijd iets unieks hebt, een meubel met een verhaal, een ziel. Dat zie
je en dat voel je.
In ons eigen Loft loopt deze stijl als een rode draad door het hele
pand, naar hartenlust mixen wij stijlen; nieuw met oud, landelijk met
design en retro met klassiek. Zelfs in ons Loft Café is de vintage sfeer
zichtbaar. Industriële krukken van Friso Kramer in combinatie met
een stoere bar van steigerhout. De Jieldé lampen uit de jaren ‘50 van
de vorige eeuw in diverse groen tinten en de donkere houten vloer
maken het de woonstijl compleet. Vintage is niet alleen helemaal van
deze tijd, maar ook echt tijdloos, pretentieloos en vrolijk. Hou je ook
zo van deze stijl? Kom dan eens naar Loft76, laat je inspireren en omarmen door de warme sfeer en......enjoy the big city life!

