
Flinders Projects en ontwerpbureau DMD sloegen de handen ineen en staken dit 
huis in een nieuw jasje. DMD koos voor Flinders vanwege hun ruime productaanbod, 
deskundige advies en goede bereikbaarheid. Van begin tot eind helpt Flinders bij het 
creëren van mooie ruimtes voor zowel bedrijven als consumenten. Dat geldt ook voor 
deze villa aan het water.

Opties met Flinders Projects bespreken?
(NL) +31 20 303 0635 (BE) +32 9 298 01 41  |  projecten@flinders.nl / projecten@flinders.be

EEN VILLA AAN DE LOOSDRECHTSE PLASSEN
Van een donker woonhuis uit de jaren 70 naar een vakantiewoning 
die van alle gemakken is voorzien: elke verdieping is compleet op 
de schop gegaan en het resultaat mag er zijn. Ontwerpbureau 
DMD is altijd uit op een verrassend, in het oog springend 
en uniek totaalplaatje. De producten in deze woning zijn in 
samenwerking met Flinders Projects afgestemd op de wensen, 

het ontwerp en het gebruik van de ruimtes.
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Pagina 43 | Gervasoni Brass hanglamp v.a. €486, Marset Ginger hanglamp LED eiken 
v.a. €646, &Tradition Pavilion AV4 gestoffeerde stoel v.a. €467, &Tradition Flowerpot 
VP3 tafellamp v.a. €301 en Gubi 3D Wood barkruk met houten onderstel €819.

Flinders Projects

Deze woning typeert  
zich door alle comfort die 
je je maar kunt wensen.

42 INSPIRATIE



LEF STAAT ALTIJD CENTRAAL
"Lef is een van de woorden waarmee de interieurs van 
DMD zich het best laten omschrijven. Iets verrassends 
en unieks creëren staat altijd voorop. Een reis door het 
leven en over de wereld onderscheiden de ontwerpen 
van DMD stuk voor stuk. Deze internationale invloeden 
komen terug in een mix van tijdloze, authentieke 
materialen en state-of-the-art texturen." 

Ontwerpbureau DMD
www.dmd.amsterdam
       @dmd_amsterdam

"Persoonlijkheid 
mag niet ontbreken 

in een interieur."

Dick Mulders van DMD aan het woord:

HET ONTWERP VORMT DE BASIS
"Een ontwerp is pas mooi als het past bij de 
bewoner. Een ruimte waar authentieke details, 
kwalitatief hoogwaardige materialen en tijdloze 
stijlkeuzes samenkomen is belangrijk om tot 
een verrassend interieur vol persoonlijkheid te 
komen. Ieder ontwerp is anders, maar de iden-
titeit van DMD is herkenbaar."

Flinders Projects

Pagina 44 | HKliving Stoneware tafellamp large €198,95, Ferm Living Distinct salontafel €1.355, &Tradition Fly fauteuil SC1, onderstel gerookt eiken, bekleding Harald 2 
182 €2.678 en Fly poef SC9 gerookt geolied eiken Harald 2 182 €1.373. Pagina 45 | &tradition Rely HW6 stoel beige zand, bronzed onderstel €219, &tradition Flowerpot 
VP9 tafellamp mustard €164 en &tradtion In Between SK19 tafel met marmeren blad v.a. €2.335.

Dick Mulders
Eigenaar van DMD
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