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 No interior we’ll create will ever be the same, 

except for one thing: it will exceed your expectations 



HUGO interieurvormgeving

Bij HUGO interieurvormgeving ontwikkelen we over-
tuigende horecaconcepten. We ontwerpen en creëren 
krachtige en inspirerende interieurs, die erop 
gericht zijn gasten te verrassen en verbinden.

Wij geloven in een zeer eerlijke en directe werk-
wijze waarbij we een optimale balans tussen 
functionaliteit en esthetiek nastreven. Ons grenzeloze 
enthousiasme voor het ontwerpen van inspirerende 
horecaconcepten, het plezier in samenwerken en het 
voor ogen houden van de grote lijnen resulteren in 
de meest uiteenlopende, overtuigende interieurs die 
positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat van onze 
opdrachtgevers. 

Door onze fundamentele kennis van horeca en 
hospitality design spreken we jouw taal en kunnen we op 
een efficiënte manier met onze opdrachtgevers samen-
werken. Hierdoor krijgen we al jarenlang het terugkerende 
vertrouwen van onafhankelijke horeca ondernemers en 
internationale brands.

We bieden een breed scala aan diensten, van brand-
onderzoek en conceptontwikkeling via routing en layout 
optimalisatie tot maatwerk verlichtingsarmaturen en 
meubeldesign. Elk project is uniek en eigen. We inventa-
riseren de behoeften en doelen van de opdrachtgever en 
luisteren naar hun wensen en ambities. We werken 
gedurende het hele project nauw samen met jouw team 
om ervoor te zorgen dat het resultaat van ons ontwerp 
niet alleen aan de verwachtingen voldoet, maar deze 
zelfs overtreft. Als de ruimte, de mensen en de ervaring 
uiteindelijk het perfecte samenspel vormen, weten 
we dat we ons huiswerk hebben gedaan. Daarnaast 
begrijpen wij dat binnen planning en budget blijven 
minstens zo belangrijk is als een passend interieur, 
jouw succes is simpelweg namelijk ook het onze.

  We aim to design aesthetic, functional spaces which portray 

their history, their location and their ethos 
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 We bring stories to life in a way that takes guests on 

an emotional journey through space 



Ardent staat voor vurig en gepassioneerd. Het “vlam-
mende” karakter van het natuursteen en het verbrande 
hout kenmerken het vurige karakter van het restaurant. 
Het messing symboliseert warmte en past daarmee 
uitermate goed bij Ardent. Om het natuurlijke karakter 
en de puurheid van Ardent te benadrukken, is groen 
als accentkleur gekozen. Het is complementair aan 
eerlijk koken en creëert daarnaast een rustgevend 
kader, wat de gerechten alle kans geeft om te schitteren. 

01.
Antwerpen

Ardent

Groene en gouden accenten symboliseren het 

rustgevende en warme karakter



EVE

Een van de meest in het oog springende 
gebouwen in de Tilburgse Spoorzone is de 
Polygonale loods. Het monumentale karakter, 
de centrale ligging en de bijzondere architectuur 
maakten het een ultieme horeca locatie voor 
EVE met haar restaurant, wijn-/cocktailbar, 
vergader- en evenementenruimte. Het indus-
triële pand waar vroeger treinen werden 
gerepareerd bestaat uit glas, staal en beton. 
Met ronde vrouwelijke vormen, zachte stoffen 
en roze en mintgroene tinten is contrast 
gezocht met de stoere, mannelijke materialen 
van het pand. Het kunstwerk met de grote 
tandwielen verwijst naar de tijd; het verleden, 
heden en toekomst van het gebouw. Het is 
eveneens een knipoog naar een klok, een 
onlosmakelijk onderdeel van een station. 

Tilburg

02.

Een mix van stoere mannelijkheid 

en zachte vrouwelijkheid



Een kantoorpand transformeren in een 
restaurant, een proces dat letterlijk voelde 
als beton in messing omtoveren. Van 
grauw en grijs naar kleurrijk en frivool, een 
Franse Brasserie in de jaren dertig-stijl. 

Het pand is opgedeeld in 3 speelse hoogtes, op 
de begane grond de bar en restaurant en op de 
verdieping bevinden zich de toiletgroepen. Als 
verbindende factor is hiertussen de keuken op een 
tussenverdieping geplaatst, vanuit de keuken biedt 
dit mooi zicht op het restaurant en gasten kunnen 
letterlijk een kijkje in de keuken komen nemen. 

Waalwijk

Sublime

03.

Een kleurrijk en frivool interieur met een 

knipoog naar de jaren ‘30



Harderwijk

Johannes

Een verwoestende brand die in een keer het voormalige 
Rookerijtje grotendeels in de as legde liet gemetselde 
togen tevoorschijn komen. Toen begon de zoektocht 
naar de originele bouwtekeningen van begin 1900. Die 
blauwdrukken werden gevonden in het archief van het 
stadhuis en zijn als basis genomen voor het nieuwe design 
van het restaurant. Alles is opnieuw bedacht, maar 
het ademt de authentieke sfeer van de voormalige 
palingrokerij. Het nostalgische gevoel is prachtig vorm-
gegeven in zowel exterieur als interieur en gaat hand in 
hand met een nieuwe start en een nieuwe toekomst. 

04.

Het interieur symboliseert het oude

ambacht van de voormalige palingrokerij 



In Princenhage is Aogse Markt eet- en bierlokaal 
gevestigd in een volledig gerestaureerd, 
monumentaal pand met een rijke historie die 
teruggaat tot de zeventiende eeuw. De grootste 
brouwerij van het dorp, Prins van Oranje, was 
er gevestigd van 1695 tot 1840. Een mooie 
aanleiding om de sfeer van de voormalige 
brouwerij terug te brengen, een stoere, 
informele en ongedwongen setting waar men 
makkelijk binnenkomt en aanschuift voor een 
hapje en een drankje. 

Breda

Aogse Markt

05.

Een robuuste setting door stoer materiaalgebruik



Inspiring moments spring from seeking purpose and beauty 

in equal measure and create unforgettable impact



Geen tijd te verliezen - de nachten zijn kort, en de dagen oneindig. 
In een hoog tempo raast er haastige spoed, een druk om te 
presteren, een rijk sociaal leven. Work hard, play hard. Stel je voor, 
een luxe stadsoase in jouw drukke bestaan. De plek van nergens zo 
niks en alles in één. Oase als bakermat waar je in alle comfort kunt 
ontsnappen aan de dagelijkse rush. Een totaalconcept waarin je 
wordt meegenomen in de beleving van het moment. Waan jezelf in 
een Oase van levendige rust, proef de ambiance en ervaar de bron. 

Breda

Oase

06.

Een plek van rust en dynamiek in één



Geertruidenberg

Weeshuys

Je voelt het als je binnenkomt, dit wordt geen 
etentje maar een beleving. Een ware verwenplek 
waar je verhalen deelt, het leven viert en nieuwe 
herinneringen maakt. Het belangrijkste doel was 
verbinding creëren, niet alleen wat betreft layout 
maar ook middels muurschilderingen. Dit 
middeleeuwse gasthuis vervulde een belangrijke 
functie als halte voor de Hollandse pelgrims naar 
Santiago de Compostella. De locatie en deze 
pelgrimsfunctie vormden de inspiratie voor de 
murals (door Studio Giftig). Verschillende dieren 
uit de Biesbosch staan centraal en worden gesierd 
door diverse onderdelen uit de pelgrimsuitrusting. 

07.

Een inspirerend interieur dat 

verbinding stimuleert



Ijsselstein

Bar Joris
08.

Bar Joris is stoer, aards en robuust en 
vertelt het verhaal van Sint Joris en 
de draak. Verweerde oppervlakken en 
vintage, verwijzend naar een vervlogen 
tijdperk, maar wel echt van nu. Patronen, 
structuren en details zijn geïnspireerd 
op de draak en het paard van Joris. Leer, 
weefsels, schubben, banden en riemen. 
Het kleurenschema is geïnspireerd op het 
donkerbruin, zwart en groen van de draak, 
gecombineerd met lichtere tinten, die 
meer refereren aan de lichtvoetigheid en 
gratie van het paard. Verfijnde eenvoud, 
maar soms een beetje ruw, zoals het bos. 

Materialen die verwijzen naar vervlogen tijden



Tegenover Paleis Noordeinde, gevestigd in wat 
ooit de kashal van De Nederlandsche Bank 
was, draagt Brasserie Stocks & Bonds met 
trots zijn prestigieuze erfgoed. Gevestigd in een 
karakteristieke monumentaal pand, daterend uit 
1884, in het eerste Indigo hotel van Nederland. 

Met Art deco glas-in-loodramen, messing 
lampen en marmeren zuilen ademt het de luxe 
wereld van private banking. Uitgaande van 
de ligging en historie van het gebouw en de 
hierop geïnspireerde “neighbourhood story” 
moest het design van het hotel verfijnd en 
high-end worden, waar gasten een luxe en rijk 
gevoel ervaren. Oud chic met een moderne twist.

Den Haag

Stocks & Bonds

09.

Een verfijnd en high-end 

design geïnspireerd op de 

neighbourhood story



Your venue needs to be a business as well as a work of art



Eindhoven

Wynwood

De filosofie van Wynwood als uitgangspunt 
voor het design: de gast mag een hoog 
niveau verwachten in een luxe, mondiale zaak, 
tegelijkertijd zal het een toegankelijke dag-
zaak met een scherp geprijsde kaart zijn. Dit 
resulteerde in een interieur waar grootsheid en 
toegankelijkheid elkaar ontmoeten: rijke, 
donkere materialen als natuursteen en leer 
gecombineerd met zachte kleuraccenten en de 
frisse uitstraling van de green wall en take-away. 

10.

Een interieur waar grootsheid

 en toegankelijkheid elkaar ontmoeten



Mauritz

De vestingwerken van het beminnelijke stadje 
Willemstad, dat is vernoemd naar Vader 
des vaderlands Willem van Oranje (1533- 
1584), getuigen van een rijk verleden. Zo 
ook grand café en restaurant Mauritz (naar 
Maurits, zoon van Willem), gevestigd in een 
19e eeuwse voormalige Oranje sociëteit dat 
met liefde en zorg gerenoveerd is. Granito 
vloeren, tegelmozaïek, de houten bar en de 
gestoffeerde lambrisering zorgen voor de 
sfeer van een Parijse brasserie, compleet 
met een fraai affiche in art nouveau-stijl. 

Willemstad

11.

Waan je in het Parijs van weleer



Een strandclub die rustiek, maar toch verfijnd en 
ontspannen is met een hedendaagse uitstraling. 
Het kleurenpalet is licht en naturel, een op de 
duinen en het strand geïnspireerd decor voor het 
ultieme strandgevoel. Azuurblauwe accentkleuren 
in combinatie met kenmerkende vormen en 
structuren als golfbewegingen weerspiegelen het 
water van de Noordzee. Zowel binnen als buiten 
ademt de inrichting de luxe Ibiza-vibe op een 
luchtige wijze. 

12.

Noordwijk

Alexander Beach Club

Het interieur ademt een 

luxe Ibiza-vibe



Epe

Cornelis

Met veel respect zijn de authentieke interieuronderdelen van dit voormalige 
gemeentehuis in ere hersteld waardoor het interieur een eigentijds 
samenspel laat zien van oud en nieuw. Middels een vide met 500 liter 
grote koperen biertanks hebben we de twee verdiepingen met elkaar 
verbonden. Met deze hangende verticale constructie heeft Cornelis de 
primeur in Europa, die zorgt voor een bijzondere en fraaie compositie. Wie 
plaatsneemt op de verdieping wordt beloond met een mooi bovenaanzicht 
van de ketels en de lange bar en vanuit het grand café op de begane grond 
kijk je metershoog door de vide naar het plafond van de oude raadzaal. 

13.

Koperen biertanks verbinden de twee verdiepingen



Noordwijk

Dylans

In het populaire en gerenommeerde Alexander Hotel vind 
je Dylans, dat met het intieme, maar uitgesproken decor 
tijdloze elegantie en verfijning uitstraalt. De rijke kleuren 
weerspiegelen de prachtige gouden tinten en blauwe 
glinstering van de zonsondergang in de zee. De blinkende 
bar staat centraal in de ruimte en is een echte ontmoetings-
plek geworden. Restaurant DYLANS is een heerlijke culinaire 
hotspot waar hotelgasten de deur niet voor uit hoeven en 
ook de Noordwijker terecht kan voor een avond genieten. 

14.

Een kleurenpallet dat de zonsondergang

 in zee weerspiegelt



 We create a conversation between storyteller 

and audience,  what will your story be? 

Contact

www.hugointerieurvormgeving.nl
+31 (0)162 85 25 85
info@hugointerieurvormgeving.nl

Schansstraat 17
4944 AE Raamsdonk
Nederland


