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R E S I DE NC E + B OE K
DE SIGN I NG YOU R
WOR L D N U S L E C H T S
€ 69, 9 0
Het nieuwe
luxe, in linnen
gebonden boek
van Marcel
Wolterinck en
het meest inspirerende
interieurblad
van Nederland:
samen voor
€ 69,90

+
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,-

BEL 0251 25 79 24 OF GA NAAR RESIDENCE.NL/ABONNEREN
Dit abonnement geldt tot wederopzegging. Cadeau-abonnementen stoppen automatisch. Deze aanbieding is alleen geldig in Nederland.
Kijk voor meer informatie op residence.nl/abonneren en residence.nl/digitaal.
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