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“Vanaf 1 januari 2013 gaan we verder onder: Leo Eulink, 
Interieur & Ontwerp”, aldus de interieur- en meubelontwerper. 

Ondanks de naamsverandering zal het bekende concepthuis gewoon 

blijven bestaan. Diverse stijlkamers zijn ingericht als woonhuis en er 

is een speciale stoffenkamer. Hier kunt u terecht om u te laten inspi-

reren en adviseren. Leo: “Wij bieden alles op het gebied van wonen 

voor interieur en exterieur.”

Totaalconcept
In de loop der jaren heeft Leo een uitgebreid netwerk van betrouw-

bare partners opgebouwd. Partners met dezelfde passie, visie en oog 

voor kwaliteit. Door de nauwe samenwerking met architecten, tuin-

architecten en onder andere specialisten in haarden, vloeren, wan-

den, raamdecoratie verlichting en interieurbouw, is het mogelijk een 

totaalconcept aan te bieden. Hierbij fungeert Leo als coördinator en 

contactpersoon. “Door het maken van tekeningen, 3D presentaties 

en moodboards kunnen we de klant een goed beeld geven van zijn 

toekomstige interieur. Onze klanten ervaren het als erg prettig dat we 

door de nauwe samenwerking met onze partners een project geheel 

kunnen verzorgen.” Ook de zakelijke markt weet Leo goed te vinden. 

Regelmatig wordt hij gevraagd voor de inrichting van restaurants of 

kantoorruimtes. Een mooi voorbeeld is Mayur Kitchen in Zwolle. 

Ontwerpen met Passie

In ruim twaalf jaar heeft Het Koetshuys in Dedemsvaart naam en faam opgebouwd. Opdracht-

gevers in binnen- en buitenland weten eigenaar Leo Eulink te vinden voor zijn smaakvolle kijk op 

wonen en zijn verrassende collectie meubels en accessoires. De laatste jaren heeft Leo boven-

dien hard gewerkt aan zijn eigen meubellijn die momenteel in rap tempo aan populariteit wint. 

Tijd dus om Het Koetshuys om te dopen naar een meer persoonlijke signatuur.
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De stijl van Leo heeft een rustige, 

warme en persoonlijke uitstraling, 

gebaseerd op natuurlijke,

luxe en bijzondere materialen 

Mayur betekent pauw en dit heeft als thema voor de inrichting van 

het restaurant gediend. Door de jaren heen heeft Leo een herken-

bare stijl ontwikkeld. De stijl heeft een rustige, warme en persoonlijke 

uitstraling, gebaseerd op natuurlijke, luxe en bijzondere materialen. 

Het persoonlijke contact met de klant vindt de ontwerper erg belang-

rijk. “Het geeft mij een goed gevoel als het project is afgerond en de 

klant aangeeft zich thuis te voelen in zijn nieuwe interieur, hier doen 

we het uiteindelijk voor.”

Meubelontwerp
De meubellijn van Leo is niet toevallig ontstaan, maar uit passie 

om zijn interieurontwerpen te perfectioneren. “Ik wil geen conces-

sies doen in mijn ontwerp omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Ik 

besloot zelf zitmeubels te ontwerpen die geheel op maat gemaakt 

kunnen worden en aangepast kunnen worden aan de zitstijl van de 

gebruiker. Inmiddels hebben we de collectie uitgebreid met tafels en 

kasten en sinds kort heb ik ook een eigen verlichtingslijn. Alle pro-

ducten kunnen aangepast worden aan elke willekeurige maatvoe-

ring.” In Nederland zijn de meubels alleen bij Leo zelf te verkrijgen, 

maar in België staan zijn ontwerpen ‘Design by Leo Eulink’ reeds in 

een aantal gerenommeerde meubelzaken. Een mooie prestatie, maar 

met de naamsverandering zullen we zeker nog meer van Leo Eulink 

Interieur & Ontwerp gaan horen.

Partners:


