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CADEAU: HET SPL INTERNIEUWE BOEK VAN MARCEL WOLTER INCK

Het nieuwe 
luxe, in linnen 
gebonden boek 
van Marcel 
Wolterinck en 
het meest in-
spirerende 
interieurblad 
van Nederland: 
samen voor 
€ 69,90

10X

DESIGNING YOUR WORLD
In Designing Your World presenteert Wolterinck 
achttien projecten – van het interior design van 
een superjacht en luxe privéhuizen tot de styling 
van een wonderschoon vakantiehuis in Uruguay, 
en van de nieuwste door Wolterinck ontworpen 
producten voor gerenommeerde merken tot de 
inrichting van schitterende tuinen. Inclusief  een 
apart boekje met ontwerptekeningen, plattegronden 
en achtergrondinformatie over het ontwerpproces.
Het stijlvol vormgegeven boek beslaat 352 
pagina’s, heeft een linnen band en een bijzonder 
marmereffect op de snee. Een echte eycatcher 
op de salontafel. wolterinck.com 

€ 79,90 € 85,-

STUDIO MARCEL WOLTERINCK
De high-end ontwerpstudio van Marcel 
Wolterinck, een van Nederlands meest 
toonaangevende designers, maakt sinds 
jaar en dag indruk met ontwerpen 
voor interieurs, exterieurs en tuinen 
voor particuliere en zakelijke klanten 
wereldwijd. Wolterinck schept voor 
iedere opdrachtgever een unieke wereld. 

De high-end ontwerpstudio van Marcel Wolterinck, een van Nederlands toonaangevende 
designers, maakt sinds jaar en dag indruk met ontwerpen voor interieurs, exterieurs en 
tuinen voor particuliere en zakelijke klanten wereldwijd. Wolterinck schept voor iedere 
opdrachtgever een unieke wereld.
In Designing Your World presenteert Wolterinck achttien projecten — van het interior design 
van een superjacht en luxe privéhuizen tot de styling van een wonderschoon vakantiehuis 
in Uruguay, en van de nieuwste door Wolterinck ontworpen producten tot de inrichting 
van schitterende tuinen. Inclusief plattegronden en achtergrondinformatie over het 
ontwerpproces. 

For decades, the high-end design studio of Marcel Wolterinck, one of the leading Dutch designers, has 
been impressing the world with its interior, exterior and garden designs for local and international 
private and business clients. Wolterinck creates a unique world for all its clients. 
In Designing Your World, Wolterinck presents eighteen projects — from the interior design of a 
superyacht and luxury private homes to the styling of a stunning holiday home in Uruguay, and 
from the latest products designed by Wolterinck to beautifully landscaped gardens. The book also 
includes fl oorplans and background information about the design process.
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RESIDENCE + BOEK 
DESIGNING YOUR 
WORLD  NU SLECHTS 
€ 69,90
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