Passie, visie en oog
voor kwaliteit

Het is nu bijna een jaar geleden dat Het koetshuys omgedoopt is naar Leo Eulink Interieur & Ontwerp.
Het was na dertien jaar tijd om het bedrijf een meer persoonlijke signatuur te geven. Aanleiding was
de uitbreiding van de showroom en verdere ontwikkeling van zijn eigen interieurcollectie.
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In Nederland is de collectie meubels, verlichting en karpetten ‘Design
by Leo Eulink’ alleen bij Leo zelf te verkrijgen. In België staan zijn
ontwerpen in een aantal gerenommeerde meubelzaken. Leo Eulink
Interieur & Ontwerp is gevestigd in een villa met bijbehorend koetshuis. Leo: "Wij bieden alles op het gebied van wonen voor interieur
en exterieur."

Concepthuis
De villa is door hem, samen met zijn partners, ingericht als een
concepthuis. De klant kan hier terecht om zich te laten inspireren
en adviseren. De ruimtes zijn sfeervol ingericht met Leo zijn eigen
interieurcollectie, aangevuld met een aantal gerenommeerde merken. Door de jaren heen heeft Leo een herkenbare stijl ontwikkeld.
De interieurs hebben een rustige, warme en persoonlijke uitstraling gebaseerd op natuurlijke, luxe en bijzondere materialen en is
overwegend eclectisch. De inspiratie komt uit verschillende interieurstromingen.

“Het geeft mij een goed gevoel
als het project is afgerond en de
klant aangeeft zich thuis te voelen
in zijn nieuwe interieur”
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Marc Lagrange

Het persoonlijke contact met de klant
vindt de ontwerper erg belangrijk.
Samenwerking

Kunst maakt interieur persoonlijk

In de loop der jaren heeft Leo een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners opgebouwd. Partners met dezelfde passie, visie en oog
voor kwaliteit. Door de samenwerking met architecten, tuinarchitecten
en specialisten in haarden, vloeren, wanden, verlichting en interieurbouw is het mogelijk een totaalconcept aan te bieden. “Onze klanten
ervaren het als erg prettig dat we door de nauwe samenwerking met
onze partners een project geheel kunnen verzorgen.” Het persoonlijke
contact met de klant vindt de ontwerper erg belangrijk. “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.” Leo Eulink Interieur & Ontwerp verzorgt projecten op de particuliere en zakelijke markt zowel in binnen- als buitenland.
Afgebeeld zijn recente projecten van de hand van Leo Eulink.

Leo Eulink, Interieur & Ontwerp
Hoofdvaart 27
7701 JE Dedemsvaart
Tel: 06-52677433
info@leoeulink.nl
www.leoeulink.nl

Partners:
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