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Ebru (99)

voorwoord
Heavenly Winter
De avonden worden langer, buiten
is het koud en we trekken weer
naar binnen. We zoeken de
behaaglijkheid thuis en in onze
omgeving. Sleutelwoorden hierbij
zijn Intimiteit, Warmte, Luxe
en Genieten.
Dat vinden we in ons interieur terug. Sfeerhoekjes die
we creëren bij de open haard, gezellig tafelen aan mooi
gedekte tafels, omringt door warmte van de haard en
kaarsen, sfeerverlichting en luxe accessoires.

Terugblik & preview
ETC Expo wil naast mooie col
lecties ook meerwaarde bieden
aan haar bezoekers. Dit ver
taalt zich in een actief beleid
ten aanzien van workshops,
seminars en/of netwerkbijeen
komsten.

Wat heeft u gemist?
Modern Luxury – Autumn Fair
september 2010
Tijdens de Autumn Fair stond elke
dag in het teken van een andere
doelgroep. Zo is er voor het eerst
gekozen voor een inspiratiedag
op zondag voor consumenten.
Omdat dit alleen intern is gecom
municeerd resulteerde dit in seri
eus geïnteresseerde particulieren
en veel vraag naar verkoopadres
sen. Op maandag lag de focus op
de winkeliers en is als prijs een
2-daagse shop styling uitgereikt.
Er is heerlijk gegeten in het restau
rant, waar de maaltijden werden

bereid door niemand minder dan
Cas Spijkers. Op dinsdag werd
voor het eerst de ETC Expo
Styling Award 2010 uitgereikt.
Deze is in het leven geroepen
voor stylisten of projectin
richters die zich op een posi
tieve wijze weten te onder
scheiden. Deze is gewonnen
door DMARQ Total Design
uit ’s-Hertogenbosch, van
wege hun innovatieve ideeën,
goede interactie en aansluiting bij
de wensen van opdrachtgevers.
Daarnaast kregen zij veel lovende
woorden doordat zij ook toeleve

ranciers en exposanten voorzien
van goede ideeën en suggesties ten
aanzien van de marktbehoefte.
Mede door de aanwezigheid van de
Oester- en Champagnemeisjes
kon een ieder zich baden in het
gevoel “Modern Luxury”, en was de
sfeer en het programma goed op
elkaar aangesloten.
Het aanbod, dat mede door wissel
exposanten, was afgestemd op het
thema kwam goed tot haar recht.
Er is bijzonder enthousiast gerea
geerd op de aanwezigheid van
jonge studenten van de Hoge

Op het omslag: Fauteuil Madison gecapitonneerd en hocker Madison Metropole by Baan (101)

2

EXPOSURE Winter 2010 | Heavenly Winter

Ook in de winkelstraten komen we in de donkere dagen
de mooie straatverlichting weer tegen, de luxe inge
richte etalages en willen we binnenstappen bij die win
kels waar de etalages ons uitnodigen, waar we welkom
zijn. De exposanten binnen ETC Expo kunnen naadloos
aansluiten bij deze sfeer. Het hoge kwaliteitsniveau en
de mooie collecties nemen u mee naar de
belevingswereld die bij u past!
Ervaar onze hemelse winter, laat u inspireren en
verrassen en profiteer van de showroom sale dagen!
Elvira van Bruggen, directeur ETC Expo

om meer kennis en kunde op te
doen om zelf goede adviezen te
kunnen geven aan klanten of zelf
uit te testen hoe vlekken verwij
derd of behandeld kunnen worden.
De workshop/ presentatie is koste
loos aangeboden door ETC Expo in
samenwerking met ChemDry
Totaal (www.chemdry.nl).

Preview
School voor de Kunsten Utrecht
(HKU) en de aanwezigheid van
kunstenaars Erik Loman en Marianne Bongers. Ook de slag van
oude naar moderne tijden werd
goed duidelijk met de aanwezig
heid van Royal Goedewaagen en
hun expositie.
Het aantal bezoekers is relatief toe
genomen ten aanzien van de voor
jaarsbeurs 2010 en/of de beurzen
in 2009. Ook is vanuit de exposan
ten het bericht gekomen dat er veel
bezoekers weer naar ETC Expo
komen die al enige tijd niet meer
zijn geweest. Daarbij zijn veel

lovende woorden uitgesproken
over de hoge kwaliteit van de expo
santen en de getoonde merken en
het goed op elkaar afgestemde aan
bod. Uiteraard is er nog steeds
enige terughoudendheid met
betrekking tot het schrijven van
orders, zoals dat een aantal jaar
geleden nog wel gebeurde. Echter
was de kwaliteit van de bezoekers
goed en de stemming positief.
Workshop Reinigen Tapijt
en Meubels
25 oktober is er door ChemDry een
interactieve workshop gegeven. Dit
gaf de deelnemers de gelegenheid
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Voor de komende maanden zijn
wij op zoek naar uitdagende en
prikkelende stellingen om mee te
nemen als onderwerp voor de
workshops. Wat wilt u weten,
bespreken, leren of waar wilt u
ervaringen over uitwisselen. Met
andere woorden: laat ons weten
wat u bezig houdt en wij gaan er
een mooi programma voor maken!
Laat het ons weten door een mail
te sturen naar info@etcexpo.nl
Wij zullen op korte termijn op
onze website de invulling van de
aangegeven dagen vermelden.
Tot ziens op één van onze events!
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selection

Trendwatch

1 Carte Colori (95a)
2 Hoffz Interieur
(29a)
3 Netty de Groot
handel (19a)
4 Imperial
Collection (2/4)
5 Duran (93)

1

6 The Shutter
Company (90)
7 FT Agenturen (18)
8 Suledo (28)
9 Behang Decennio.
Ybarra & Serret |
Jannie van ‘t Hoff
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(99)
10 Little Green
(27b/32)
11 Hoffz (29a)
12 Duran (93)

7
8

4

9
EXPOSURE Winter 2010 | Heavenly Winter

Trendwatch

SELECTION

4

5

6

10

11

12

EXPOSURE Winter 2010 | Heavenly Winter

5

INTERVIEW

Ebru (99)

Ebru Luxe in
“De tapijten van Ebru onder
scheiden zich met name door de
verschillende stijlen in onze
uitgebreide collectie. Van hand
vervaardigde kunst en frisse
ontwerpen tot het gebruik van
uitgesproken kleuren: de
decoratieve tapijten maken een
interieur compleet”, vertelt
Yavuz Gunaydin van Ebru. Samen
met zijn ouders, broer en zus
runt hij het familiebedrijf, wat
inmiddels al ongeveer 35 jaar
bestaat. “We zijn een jong team,

D

e kwaliteit is terug te zien in
de materialen en de afwer
king er van, wat de doel
groep in het topsegment zeer
aanspreekt. “We laten al onze pro
ducten maken in andere wereld
delen, iedere productielocatie
heeft zich gespecialiseerd in het
verwerken van een bepaald mate
riaal. Zo garanderen we dat het
altijd hoogstaande kwaliteit is”.
Doordat alle maten mogelijk zijn
en er gebruikt wordt gemaakt van
verschillende materialen, is de toe
pasbaarheid uitgebreid. De struc
turen en texturen van materialen
zoals wol, zijde, viscose en katoen
geven ieder tapijt een geheel eigen
uitstraling. “Het dessin en de kleu
ren passen we uiteraard aan op het
materiaal, om er een fraai geheel

dynamisch en willen ons voortdurend blijven ontwikkelen in
het ontwerpen en maken van
kwaliteitstapijten. Het is iets

“We hebben klanten die ki
maar ook het bekleden van hoc
of zelfs een ka

van jezelf waarmee je het
interieur van mensen mooi
maakt”.
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INTERVIEW

alle facetten
van te maken”. Zo zijn de tapijten
van Ebru geschikt voor een breed
publiek, of iemand nu houdt van
klassieke of juist moderne stijlen.
Op de vloer of aan de muur
“Veel van onze materialen zijn ook
geschikt voor andere toepassings
gebieden. We hebben klanten die
kiezen voor een wandtapijt, maar
ook het bekleden van hockers, het
maken van kussens of zelfs een
kamerscherm is mogelijk”, zegt
Yavuz. Ebru richt zich op de interi
eurgerelateerde professionals van
stylisten tot winkeliers. Daarnaast
werken ze veel projectmatig, bij
voorbeeld voor hotelketens. “Omdat
we een kleine organisatie zijn,
hebben mijn broer, zus en ik altijd
zelf contact met onze klanten. Om

iezen voor een wandtapijt,
ckers, het maken van kussens
amerscherm”

tot een perfect tapijt te komen is
het persoonlijke contact heel
belangrijk, dan weten we precies
wat iemand wil zodat wij het
goede ontwerp kunnen maken en
een juist advies kunnen geven”.
Kenmerken voor de luxe tapijten is
het prijsniveau, wat gunstig is.
Yavuz: “We werken voor de Neder
landse markt, maar hebben ook
klanten in veel andere landen.
Hoewel de ontwerpen veelal uniek
zijn, produceren we in relatief
grote aantallen waardoor we de
prijs laag kunnen houden”. Wel
benadrukt hij dat het een eerlijke
prijs is. “Als bedrijf willen we ook
aan anderen denken, daarom zijn
we aangesloten bij Care & Fare”.
Deze organisatie garandeert dat de
leef- en werkomstandigheden van
de productiemedewerkers goed
geregeld zijn. Er is geen kinderar
beid en de gereedschappen verke
ren in goede staat. Ook zorgt de
organisatie voor de aanleg van bij
voorbeeld scholen. “De klant moet
wel op alle vlakken een goed
gevoel bij onze tapijten hebben”,
besluit Yavuz.
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selection

Trendwatch

1 Stoffen |
Zoffany (92)
2 Kalkverf |
Carte Colori (95a)
3 Fredo Madison |
Baan (101/101a)
4 Verlichting |
De Vaan Accessoires
(96/96a)
5 Lamp Cojan |
Lumiere(102a)
6 Plaid van
Henry D’Elkin |
Jannie van ‘t Hoff
(99)
7 Duran (93)

1

2

8 Dulce Forma
(96/96a)
9 Hoffz Interieur
(29a)
10 Bontkleed |
Kippers Agenturen
(100a)
11 The Antique
Express (97)
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Trendwatch

1 Twiggy | Lumiere (102a) 2 Barkruk American, Marriot, Grand | Metropole by Baan (101a) 3 Santino white,
taupe, silver, purple, black | Claudi (3) 4 Bank Metro | Metropole by Baan (101a) 5 Bank Highland | RHJ (94)
6 Bank Opera | Rupert & Rupert (9) 7 Duran (93) 8 Lumiere (102a) 9 Stoel Birmingham Capiton | RHJ (94)
10 Duran (93) 11 Bank Dominio | Frigerio (90a) 12 Bies Interieurs (34) 13 Vazen | Arteaux Art & Design
(98a/98b) 14 Aspen | Mark Nijsse Agenturen (13b) 15 Commode Pantalonniere | Capiton Agenturen (16)
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Gilles Nouailhac, het antiek

13

van de toekomst
Gilles Nouailhac is een
bedrijf dat zich, zeker in deze
tijd, onderscheidt. Zij maken
hun meubelen nog op een
ambachtelijke manier. De
rompen van de siège meube
len worden met de hand
gestoken en met de hand
gepatineerd. Met name de
eetkamerstoelen worden
opgebouwd met binnenvering
en paardehaar. Ook de col
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lectie zitbanken wordt
geleverd met binnenvering.
De prachtige manier van stof

15

feren maakt het product
compleet. Het eindresultaat
straalt dan ook een grote
klasse uit.
Gilles Nouailhac wordt in
Nederland en België
vertegenwoordigd door
Capiton Agenturen.
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Programma ETC Expo
maandag 15 november
maandag 22 november
maandag 29 november
maandag 6 december
maandag 13 december
maandag 20 december
maandag 27 december
maandag 3 januari
maandag 10 januari
maandag 17 januari
maandag 24 januari
maandag 31 januari
maandag 7 februari
zondag 13 februari
maandag 14 februari
dinsdag 15 februari
maandag 21 februari
maandag 28 februari
maandag 7 maart
maandag 14 maart
maandag 21 maart
maandag 28 maart

licht

•

meubelen

Trade Day
Trade Day
Winter Sale
Winter Sale
Christmas Trade Day

Sneak preview + Event
Trade Day
Trade Day
Trade Day
Trade Day
Spring Fair
Spring Fair
Spring Fair
Trade Day
Trade Day + Event
Trade Day
Trade Day
Trade Day
Trade Day + Event

•

ETC Expo • Randweg 20

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
gesloten
gesloten
gesloten
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 21.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

stoffen | Steeds beter. Steeds mooier!
•

Culemborg

•

www.etcexpo.nl

