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Wolterinck maakt de wereld  
tot in detail mooier

	Wolterinck behoort tot Nederlands toonaangevende  
designbureaus met internationale allure

	17 zeer gevarieerde high-end projecten in binnen- en  
buitenland

	Inspirerend salontafelboek voor alle liefhebbers van  
interieurdesign 

Designing Your World II | Marcel Wolterinck
Vormgeving: Wolterinck
€ 85,00 | Verschijnt: oktober 2021

gebonden | 280 x 350 x 32 mm | 320 blz.
NUR: 454 | themacode: xxxxx | 9789089898760
Nederlands- en Engelstalig in een band 

Ontwerper en stylist Marcel Wolterinck heeft meerdere 
boeken op zijn naam staan. Naast een ontwerpstudio 
beschikt hij ook over een showroom/store in het Noord-
Hollandse Laren.

www.wolterinck.com

wolterincklaren
#designingyourworldII

‘Mooie leefomgevingen maken – ik kan er geen genoeg 
van krijgen. Het ontroert me al deze ontwerpen bij el-
kaar te zien. Maar het maakt me vooral erg trots. Trots 
op mijn team dat met hart en ziel heeft gewerkt om al 
het moois in dit boek mogelijk te maken.’

- Marcel Wolterinck  

✚	Marcel Wolterinck is 
beschikbaar voor 
interviews

✚	Persfoto’s beschikbaar
✚	Social mediacampagne

Ook leverbaar:

Designing Your World
€ 85,00
978 90 8989 816 6

Marketing & promotie

In Designing Your World II laat topontwerper Marcel Wolterinck 
aan de hand van 17 nieuwe high-end projecten in binnen- en 
buitenland opnieuw de enorme veelzijdigheid en creativiteit 
van zijn Larense ontwerpbureau zien. De projecten in dit 
tweede boek zijn allemaal recent opgeleverd en vormen een 
prachtige afspiegeling van hoe er op dit moment in het hoogste 
segment van de markt wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Of 
het nu op een klassiek landgoed op de Utrechtse Heuvelrug is, 
in een frisse loft in de Amsterdamse Jordaan, of in een kleurrijk 
vakantiehuis op Ibiza: geen twee projecten zijn gelijk en toch 
zijn ze door hun hoogwaardige afwerking en verfijnde stijl stuk 
voor stuk onmiskenbaar Wolterinck.
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CADEAU: LUXE SALONTAFELBOEK  
VAN MARCEL WOLTERINCK

Designing Your World II 
van topontwerper  
Marcel Wolterinck 
toont de enorme  
veelzijdigheid en  
creativiteit van zijn  
ontwerpbureau.  
Echte inspiratie voor 
alle designliefhebbers. 
Winkelwaarde € 89,50. 
Nu gratis bij een abon-
nement op Residence.  
Beperkte oplage.

RESIDENCE + LUXE  
SALONTAFELBOEK DESIGNING  
YOUR WORLD I I  VAN  
MARCEL WOLTERINCK T.W.V.  
€ 89 ,50 NU VOOR SLECHTS € 69 ,90

Designing Your World II van topontwerper Marcel Wolterinck toont zeventien nieuwe high-end projecten in binnen- en buitenland. De projecten  
in dit tweede boek zijn allemaal recent opgeleverd en vormen een prachtige afspiegeling van hoe er op dit moment in het hoogste segment  
van de markt wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Of het nu op een klassiek landgoed op de Utrechtse Heuvelrug is, in een frisse loft in de 

Amsterdamse Jordaan of in een kleurrijk vakantiehuis op Ibiza: geen twee projecten zijn gelijk en toch zijn ze door hun hoogwaardige afwerking  
en verfijnde stijl stuk voor stuk onmiskenbaar Wolterinck. wolterinck.com


