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LA PALMA
Al meer dan 30 jaar fabriceert La Palma meubels voor 
de moderne huishoudens met als rode draad modern 
design. La Palma uit Italië is ook fabrikant van bedrijfs-
restaurantmeubilair zoals  barkrukken, stoelen en tafels. 
Men werkt samen met bekende designers zoals Anders-
sen & Voll, Shin & Tomoko Azumi, Hannes Wettstein en 
Enzo Berti. De producten van La Palma kenmerken zich 
door de moderne vormgeving. De Lem barkruk is het be- 
kendste model. Bij La Palma staan de meubels en grond-
stoffen onder voortdurende controle, men is verzekerd 
van kwaliteit en duurzaamheid. De kwaliteit van La Pal-
ma heeft niet alleen met producten te maken: Het bete- 
kent ook de omgang met de klant en klanttevredenheid.

ONTWERPER RODERICK VOS

Roderick Vos volgde zijn opleiding aan  de Design Academy in Eindhoven en werkte 
vervolgens als trainee in Munchen bij de beroemde designer van verlichting Ingo Maurer 
en in Tokyo bij Kenji Ekuan, oprichter van GK Industrial Design Associates (1957), voor-
loper van GK Design Group. De vormgever Roderick Vos heeft een bijzondere manier 
van werken. Vanuit een beperkte schets, die vervolgens direct op ware grootte wordt 
uitgewerkt, volgt een eerste prototype.De ‘krabbels’ van Roderick Vos zijn in de loop der 
jaren door Nederlandse design meubelfabrikanten als Linteloo, Moooi, Functionals en 
Designonstock.com vertaald in design meubelen met een specifieke signatuur en oorspron-
kelijke uitstraling. Vos’ ontwerpen maken design voor iedereen toegankelijk: ze spreken 
veel mensen aan door hun geheel eigen ‘verhaal’. Voorbeelden daarvan zijn de Nureyev 
boekenkast en de Popov design salontafel voor Linteloo. Moooi produceert zijn Bold se-
rie, Designonstock.com de design zitbank Blizz en Hopper en de Bloq-serie design zit- en 
hoekbanken, poefs en fauteuils, en voor Functionals o.a. de Bonsiai serie. De Reply stoel 
van Roderick (voor Bert Plantagie) is opgenomen in de permanente collectie van het Art 
& Design Museum in New York.
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DOLFIJN FM
Dolfijn FM is het grootste Nederlandstalige radiostation op Cura-
çao en is recent verhuisd naar een nieuw pand op het strand bij 
Mambo Beach. De nieuwe studio werd ingericht door LOT1038. 
Het voelt er als een zitkamer “Ik wilde iets maken waarvan zelfs 
grote artiesten als ze langskomen zeggen: wauw, dit is gaaf!” 
Voor dit project kregen we van DolfijnFM “Carte Blanche”, 
binnen een bepaald budget, dat was de enige restrictie. Een 
van de uitdagingen was de akoestiek, een radio studio moet 
“droog” klinken.  Dat hebben we opgelost door foam blokken 
tegen het plafond te bevestigen, gordijnen, vloerkleed en een 
wand volledig van foam. De  in hoogte verstelbare mix tafel 
heeft de vorm van een plectrum, maar dan in 280x240cm, af-
gelakt in een zilver hoogglans autolak. De kleuren zijn zeer 
ingetogen en underground-achtig, zwart, grijs, zilver en antra-
ciet. Het logo van DolfijnFM is rood, blauw en wit. Die kleu- 
ren hebben we ook terug laten komen op 2 grote doeken met 
veel artiesten foto’s, maar dan in sephia tonen uitgevoerd, zo-
dat het 1 feel heeft die bij de rest van het interieur past. De 
verlichting is van Diesel-Foscarini, de bank van Linteloo in een 
jeans-achtige antraciet stof.  De coffeetable met een afbeel- 
ding van 2 draaitafels & een mixer erop en de stoel zijn van 
Moroso-Diesel. Onder de coffeetable ligt een vloerkleed van 
Nanimarquina, gemaakt van binnen banden van een fiets.

MASTERS KARTELL

De Kartell Masters Chair is een nieuw design van Philippe 
Starck maar mag nu al een klassieker genoemd worden.De 
Masters is een bestseller en een stijlicoon. In zes maanden 
na de release waren er al 100.000 stuks van verkocht. De 
Kartell Masters Chair is een hommage aan drie iconische 
ontwerpen. In de Masters stoel komen de Vlinderstoel van 
Arne Jacobsen, de Tulpenstoel van Eero Saarinen en de 
Eiffelstoel van Charles Eames samen. De herkenbaar con-
touren van deze iconen vormen het buizenframe van de 
rugleuning. Philippe Starck over de Kartell Masters: “We 
zijn niet van gisteren. Er zijn meesterontwerpers ons voor 
gegaan. Deze Masters stoel brengt de lijnen van drie 
meesterontwerpen en hun grote meesterstuk samen. Geza-
menlijk vormen deze lijnen een nieuw product, een nieuw 
project en een weerspiegeling van de huidige samenleving.”


