COLUMN
Caroline Mostart is interieurontwerper en
tevens eigenaar van Loft 76, een eigentijds,
eigenzinnig en inspirerend concept met een
bijzondere woonwinkel,, ontwerpstudio
en lunchcafé, gevestigd in een
prachtig monumentaal pand aan de
Godweerdersingel in Roermond.

woon

kriebels

Het is tijd! Tijd om uit te pakken. De winter is
voor mijn gevoel voorbij. Ik heb veel inspiratie
opgedaan op internationale interieurbeurzen
en bij leveranciers, waardoor ik een enorme
drang heb om aan te pakken! Het legen van
mijn overvolle mailbox - met klantenvragen
omtrent lopende opdrachten, inspirerende
nieuwtjes van fabrikanten, potentiële nieuwe
leveranciers én nieuwsbrieven - brengen mij in
de juiste stemming.
Dankzij deze woonkriebels ben ik flink op dreef. De planning voor de
styling van de winkel in verband met de komst van nieuwe producten is gereed. Bestellingen van lopende opdrachten zijn gecheckt.
Nieuwe interieuropdrachten worden uitgewerkt en ingepland. Bij dit
laatste onderdeel komt een stukje timemanagement kijken. (Ahum,
misschien moet ik hier eens een cursus voor inplannen!) Iedere leverancier heeft andere levertijden en alle disciplines voor een opdracht
moeten op elkaar aansluiten: interieurbouwer, schilder, elektricien,
gordijnatelier et cetera. Check!

heerlijk werk

Een vriendin liep laatst onze interieurstudio binnen. Ze keek haar
ogen uit en riep: “Wat heb jij een heerlijk werk zeg. Een beetje kleurtjes uitzoeken, mooi lampje hier, leuk vloerkleed daar. Relaxed!‘’
Tja, ik vind dit vak ook heel leuk om te doen, maar zo relaxed als dat
het lijkt, is het niet altijd. Als je een succesvolle winkelcollectie wilt
samenstellen, moet je je hoofd er goed bijhouden. Aparte woonvertrekken inrichten voor een particulier is één, maar 800 vierkante
meter sfeervol vullen met allerhande meubelen is een heel ander
verhaal. Alles moet matchen, beleving uitstralen en toch inspirerend
en divers zijn. Iedereen heeft immers een andere smaak en een klant
moet zich een voorstelling kunnen maken van het eindresultaat in
zijn eigen huis.

veeleisend

Daarnaast zijn we bij Loft76 nogal veeleisend. Het moet niet alleen
mooi zijn, maar ook bijzonder, anders en van een hoge kwaliteit. Ons
hart moet er sneller van gaan kloppen en het moet tevens betaalbaar
zijn. Altijd weer een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen!
Maar het is ons toch weer gelukt! Een groot deel van de nieuwe
collectie is binnen, inclusief een volledig nieuw merk waar we
superblij mee zijn: Vitra. Designklassiekers pur sang in prachtige
pastelkleuren, fantastische accessoires die wij gecombineerd hebben
met stoere industriële accenten en kleurrijke vloerkleden. Heerlijk
die woonkriebels…

