
Alles geleverd door 
Daniela Cupello 
Interior Design.

Dat ton sur ton-tinten zeker niet saai zijn, bewijst het interieur van 

Miranda en Dennis. Met kleuren uit hetzelfde palet in de basis 

en accessoires voor een spicy touch ontstond hier een stijlvol, 

harmonieus thuis.

Tekst Yvonne van Galen - Fotografie Anneke Gambon

Een zacht 
geheel

De loungebank is van Macazz, de poefjes 
van Keijser&Co zijn bekleed met stof van 
Zinc. Het vloerkleed is van Carpetlinq, de 
salontafel van Wood Creations. Ook de kast 
is door Wood Creations gemaakt.
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“WE HEBBEN HIER BENEDEN 
VIER PLEKKEN WAAR WE LEKKER 
KUNNEN ZITTEN”

DECOTIP: MUUR MET EEN EXTRA
Ontwerpster Daniela Cupello: “Behang 

is tegenwoordig verre van oubollig. 

Wallcoverings met luxueuze texturen 

kleden een wand warm aan.”

Op de wand van de open 
haard is behang van Arte 
gekozen. De loungestoelen 
zijn van Macazz, het behang 
van Armani/Casa. De zuil 
met vaas is van Pot & Vaas.
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”MET EEN 
OPGROEIENDE 

DOCHTER WILDEN WE 
WAT MEER RUIMTE”

Miranda, Dennis en hun dochter Yara woonden in een drive-inwo-

ning. “We hadden daar beneden een keuken en boven de woonkamer. 

Jarenlang was het prima voor ons, maar met een opgroeiende dochter 

wilden we op een gegeven moment wat meer ruimte”, vertelt Miranda. 

“We hoorden dat er een kleinschalige nieuwbouwwijk kwam. Toen 

Dennis en ik naar de modelwoning gingen kijken, waren we overstag: 

de ruime opzet van het huis en de voorzieningen in de omgeving wa-

ren precies wat we zochten.”

ROOMDIVIDER
Het echtpaar zocht op internet naar iemand die met hen mee kon 

denken over de nieuw te bouwen woning. “Toen we Daniela Cupello’s 

website ontdekten en haar portfolio zagen, maakten we een afspraak. 

Na een kennismakingsgesprek hadden we zo’n goed gevoel, dat we 

wisten dat zij de juiste persoon voor ons was. Ze ging voor ons aan de 

slag met de bouwtekening en bedacht al tijdens de eerste ontmoe-

ting dat er een roomdivider in onze woonkamer moest komen. Een 

gouden idee: die wand met open haard breekt de ruimte en laat twee 

zithoeken aan beide kanten ontstaan. We waren meteen helemaal en-

thousiast”, zegt Dennis. “Samen met de grote eettafel in de erker en 

hoge stoelen bij ons kookeiland hebben we vier plekken waar we lek-

ker kunnen zitten.”

NATUURTINTEN
Daniela: ”Miranda en Dennis wilden een interieur met een warme sfeer. 

Ik maakte een plattegrond met een indeling en aan de hand daarvan 

gingen we shoppen in het ETC. Ze houden van een tikje glamour en 

het eerste wat we samen uitkozen, was de grote loungebank met een 

Metropolitan-stof. Net als de rest van de meubels hebben we het in 

een rustig kleurenpalet van beige natuurtinten gehouden. Door de ver-

schillende stoffen en texturen is het toch levendig en ik voegde nog 

wat eyecatchers toe, zoals poefjes met een gewaagdere print en lam-

pen met karakter.” Miranda en Dennis zijn gelukkig met het resultaat. 

“Ons huis is rustig en helemaal passend bij ons. Daniela heeft ons per-

fect geadviseerd over de juiste indeling en de ideale maatvoering. En 

met een paar spannende items heeft ze het allemaal net wat gedurfder 

gemaakt. Dat hadden we zelf nooit zo kunnen bedenken. We wonen 

hier nu vier jaar en zijn er nog elke dag heel blij mee.”

De tafel komt van Wood Creations, de stoelen 
en het bankje zijn van Keijser&Co en zijn bekleed 
met stof van Aristide voor de stoelen en stof 
van Kobe voor de bank. Het tijdschriftenrek 
komt uit de collectie van Keijser&Co. De lampen 
zijn van het merk Duran Interiors. De tegels 
Via Tornabuoni op de vloer zijn van het merk 
Cotto d’Este, geleverd door Ital Ceramica.
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De witte keuken is gerealiseerd door Koolschijn en heeft een werkblad van composiet.
De hoge stoelen komen uit de collectie van Macazz, via Daniela Cupello Interior Design.

GOED IDEE: KLEINE RUIMTE, DENK GROOT
Ontwerpster Daniela Cupello: “Mooie, grote elementen kunnen ook in een 

wat kleinere ruimte een royaler effect geven dan veel kleine accessoires.
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De boxspring van Velda komt van Haags 
Beddenbedrijf, het beddengoed is van House in 
Style. De kussens zijn van Light & Living.
Het paneelbehang is van het Spaanse merk 
Lizzo. De lampen zijn van Light & Living, de 
gordijnen zijn gemaakt van stof van Jab.
Alles via Daniela Cupello Interior Design.
De badkamer is gerealiseerd door Tegelhuis 
Badkamers en Tegels uit Barendrecht.
De tegels zijn van het Spaanse merk 
Porcelanosa. Het wastafelmeubel is van Assenti.

DECOTIP: MIX TEXTUREN
Ontwerpster Daniela Cupello: “Bij een 

interieur in rustige tinten kun je toch een 

spannende sfeer creëren door middel 

van stoffen met verschillende texturen. 

Durf ook een stof met een patroon te 

kiezen voor de kussens of een poef.”

“WE HEBBEN HET 
INTERIEUR IN EEN RUSTIG 
KLEURENPALET VAN BEIGE 
NATUURTINTEN GEHOUDEN”
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