Van CASCo
naar interieur
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onze
aanpak

Materiaalkeuze &
DETAILs
In de designfase zetten we de
ideeën om naar een uniek visueel
design voor uw leefomgeving
of leefruimte. We verbinden
binnen met buiten. Exterieur met
interieur. Boven met beneden. Van
schetsontwerp tot materialisering.
Van definitief design tot
detaillering.

hallo wij zijn JULIA

Moodboards, plattegronden,
kleurstalen, materialen,
sfeerstijlen, 3D designs, trends,
innovaties, adviezen; we halen
alles uit de kast. Juist deze unieke
mix laten we samensmelten tot
dat ene unieke design waarmee
we uw droomproject tot leven laten
komen.

Kiest u voor Julia Living dan kiest u voor ontzorgen.
Wij kunnen u helpen bij ontwerpen van uw exclusieve
woonbeleving, het realiseren van maatwerkinterieur
tot het organiseren van de complete verbouwing. Julia
Living is dé afbouwspecialist voor uw nieuwbouw huis.
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intake
& advies
Bij Julia Living beginnen we met
het fundament; een persoonlijke
intake. Voor ons bestaat deze uit
drie ‘i’s’; inzicht, eerste ideeën
en inspireren. Een gezamenlijke
ontdekkingstocht waarin we
inzicht krijgen in uw karakter,
wensen, behoeftes, sfeer en
leefstijl.

Naast het ontwerpteam van Julia
Living kunt u ook kiezen voor
Studio Mariska Jagt.
Studio Mariska Jagt ontwerpt
interieurs, meubels en
producten op maat, waarbij
persoonlijkheid, vakmanschap,
design en creativiteit centraal
staan. De ontwerpen worden
gekenmerkt door de juiste mix
van pure, verfijnde en spannende
elementen op een serene en
warme basis, waarbij schoonheid
en functionaliteit hand in hand
gaan. Studio Mariska Jagt creëert
interieurs waar mensen zich op hun
gemak voelen en graag verblijven
vanwege de eenheid, rust en
ruimtelijkheid die ze uitstralen.
Ook wel te omschrijven als Quiet
Luxury: wanneer alles op de juiste
plaats en op de juiste manier
wordt gepresenteerd zonder dat
de waarnemer erover hoeft na te
denken. Interieurs die je omarmen,
die goed voelen en perfect bij de
bewoners passen.

De kwaliteit en creativiteit van
Studio Mariska Jagt zelf ervaren?
Dat kan! Tijdens een persoonlijk
gesprek gaat Mariska Jagt dieper
in op uw persoonlijke woonwensen
en vertaalt die dromen naar een
ontwerp van de plattegrond van
uw kersverse aankoop; de perfecte
basis voor een totaalontwerp.
Ook is het mogelijk om tijdens
dit gesprek gerichte vragen te
stellen over zaken waar u in het
ontwerp- en bouwproces tegenaan
loopt. Indien gewenst verzorgt
Studio Mariska Jagt vervolgens het
volledige interieurontwerp van uw
droomwoning.
Maak kennis met de creativiteit,
expertise en klasse van Studio
Mariska Jagt en ervaar de pure
en persoonlijke luxe van haar
ontwerpen. Julia Living Living
zal zorgdragen voor de gehele
uitvoering van het gekozen design.

vier interieurconcepten,
drie afwerkingsniveaus

details are
not the details,
they make
the design

introductie
Voor het project Sluishuis hebben wij vier concepten vorm gegeven welke in diverse afwerkingsniveaus afgeleverd kunnen
worden. Ieder concept kan volledig naar eigen wens ingevuld worden waarbij materiaalkeuze en indeling volledig vrij
staat. Deze concepten geven u handvaten voor de door u gewenste inrichting. Graag adviseren wij u bij uw zoektocht en
komen wij gezamenlijk tot een design welke bij uw wensen en budget past.
Neem contact op met onze adviseurs en laat u verrassen!
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TECHNIsch
DESIGN

ORGANISATIe
& REALISATIe

Decoratie
& styling

Hier slaan we als team de brug
tussen design en realisatie. Hier
maken we het verschil met slimme
en innovatieve oplossingen.
Hier verbinden we het visuele en
technische ontwerp met elkaar,
selecteren we het best passende
team voor de uitvoering van jullie
ultieme woonbeleving en komen
we met een offerte op maat voor
de realisatie.

Wij ontzorgen onze klanten
optimaal qua (bouw)
begeleiding, pakken de regie
richting realisatiepartners en
houden de technische service in
eigen handen van ons montage-,
service- & onderhoudsteam. Zo
laten we graag onze footprint
achter.

Ruimtes exclusief inrichten,
(losse) meubelen selecteren,
de styling verrichten of u laten
verrassen door de mooiste
wanddecoraties of accessoires.
Helemaal in lijn met uw leefstijl,
de gewenste sfeer, het gebruik
van de ruimte en binnen het
gestelde budget. Onze personal
shoppers & stylistes zetten alle
zintuigen graag op scherp. Laat
je verrassen door hun creatieve
brein en originele oplossingen.

INTERIeurCONCEPT 1.
elegant marine

INTERIeuRCONCEPT 2.
raw materials

INTERIeuRCONCEPT 3.
unique luxury

INTERIeuRCONCEPT 4.
Close to nature

Elegant
marine
interieurconcept 01

ELEGANT MARINE IJburg is volledig omringd door water. Het concept
Elegant Marine is vanuit dit oogpunt ontworpen. De maritieme sfeer
en materialen zijn gevormd door de natuur zoals drijfhout, elegantie
& translucent. Het water, de zee, de ruwheid en het stoere karakter
zijn, samen met het maakproces van een product en / of materiaal,
hierin zichtbaar. Rustige kleuren zullen hier de boventoon voeren.
Kenmerken: ontdekken, sportief, nieuwsgierig en vooral sfeervol.

PURE
Materials
interieurconcept 02

PURE MATERIALS Het concept Pure Materials heeft een frisse en
lichte sfeer, maar strakke vormgeving. Diffuus licht door middel van
vitrage. Aandacht. Tactiel. Less is more. Door gebruik te maken van
strakke vormgeving komt het materiaal goed tot haar recht. Veel
gebruik maken van natuurlijk daglicht. Door de lichte kleuren binnen
het interieur wordt het daglicht weerkaatst door de hele ruimte heen
waardoor de ruimte erg ruim oogt. Fris kleurenpallet. Rust, reinheid,
regelmaat. Ambacht is te zien. Tijdloos. Eenvoud.

Unique
luxury
interieurconcept 03

UNIQUE LUXURY Binnen het concept ‘Unique Luxury’ staat
rijkdom in kleur en materialisering centraal. Binnen het
interieur wordt gebruikt gemaakt van diverse luxe materialen,
structuren en texturen. Deze combinatie geeft het gevoel
van kwaliteit waarbij aandacht wordt geschonken aan
details. Het warme en donkere kleurenpallet geven een
geborgen en comfortabel gevoel. Door gebruik te maken van
contrasterende glimmende eye catchers in detaillering, oogt
het geheel erg luxe. Comfortabel.

Close
to nature
interieurconcept 04
CLOSE TO NATURE De visie van architect; ondanks
dat u zich in de hoofdstad van Nederland bevindt,
toch zo dicht bij de natuur. Er heerst een ontspannen
sfeer. Zowel binnen als buiten is er veel gebruik
gemaakt van natuurlijke materialen en kleuren.
Gebruik van veel daglicht. Natuurlijke vormentaal.
Relatie tussen binnen en buiten goed zichtbaar.
Dicht bij de natuur. Duurzaam, ecologisch. Natuurlijk
kleurenpallet. Ambachtelijk. Onthaasten, stil staan
op het moment.

visualisatie
CLOSE TO NATURE
interieurconcept 04

visualisatie
CLOSE TO NATURE
interieurconcept 04

visualisatie
CLOSE TO NATURE
interieurconcept 04

visualisatie
CLOSE TO NATURE
interieurconcept 04

PRIJZen
PRICES FOR ALL CONCEPTS
Voor ieder gewenste concept kunt u kiezen voor drie afwerkingsniveaus. Comfort, Design & Exclusive. Ieder niveau heeft
zijn eigen unieke eigenschappen, voor ieder budget de juiste materialen, merken en kleuren. Echter ALTIJD afwerking op
het hoogste niveau, zodat u jarenlang plezier kunt hebben van uw droomwoning.
Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen en afhankelijke van keuzes in materiaal en uitvoering. Laat u informeren door uw
Julia Living adviseur.

Comfort

Design

Exclusive

€ 13.345

€ 13.570

€ 13.570

WANDBEKLEDING

€ 1.445

€ 2.240

€ 6.145

gordijnen

€ 5.140

€ 5.510

€6.165

keuken

€ 34.790

€ 44.530

€ 66.795

BADKAMER

€ 24.200

€ 30.250

€ 36.300

TOILET

€ 4.840

€ 6.050

€ 7.260

ontwerp

€ 9.950

€ 9.950

€ 9.950

€ 93.710

€ 112.100

€ 146.185

VLOER Senso

MORE
INSPIRATION?
CONTACT sluishuis@julialiving.eu
Neem contact op met onze adviseurs en maak geheel vrijblijvend een afspraak om u te laten informeren over de
afbouwmogelijkheden. Stuur een mail naar: sluishuis@julia.eu voor het maken van een inspirerende afspraak of kijk op
www.julia.eu.
Wij zien u graag in de Concept Gallery waar u diverse merken onder een dak kunt vinden, waaronder
SENSO, V-zug, Intralighting, Raw kitchens, Aroma Club & Thonet.

Concept
Gallery

studio Julia Living
AMSTERDAM
Concept Gallery Amsterdam
Pedro de Medinalaan 53
1086 XP Amsterdam
The Netherlands

Sluishuis

studio
AMSTERDAM
Concept Gallery Amsterdam
Pedro de Medinalaan 53
1086 XP Amsterdam
The Netherlands

