
De kracht van vastberadenheid en visie om bepaal-
de feiten te kunnen begrijpen hebben José Gandia 
aangezet tot een kwalitatief top merk. In 1941 is 
het Spaanse bedrijf opgericht, en heeft inmiddels 
70 jaar ervaring in buiten leven, buiten producten 
en buiten materialen. Dat wat de architectuur com-
pleet maakt, maar vaak vergeten wordt, wordt 
perfect aangevuld door de producten van Gandia 
Blasco.  De vele producten, geproduceerd uit de 
meest hoogwaardige materialen zorgen dat Gan-
dia Blasco een van de mooiste buiten catalogussen 
heeft die er op de wereld zijn. Samenwerkingen met 
grote ontwerpers als Patricia Urquiola, Fransesc Rifé 
en Mario Ruiz zorgen voor prachtige en originele 
ontwerpen. Bij LOT1038 staan wij voor kwaliteit 
en genieten, Gandia Blasco maakt het compleet. 
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WIST U DAT? LOT1038

CONTAINER TABLE

- Wekelijks producten naar Curaçao verscheept.
- Een eigen magazijn heeft van 500m2.
- Mambo Beach gaat inrichten en dat de opening in   
  het 2e kwartaal 2012 is.

http://www.gandiablasco.com/

De container table van het merk Moooi bestaat uit een volledig en veelzijdig systeem van 
tafelbladen en voeten waardoor u eindeloze mogelijkheden heeft om uw eigen tafel samen te 
stellen. Rond of vierkant, thuis of op kantoor, binnen of buiten, de container table is de ideale 
oplossing voor uw wensen. Het ontwerp is zeer functioneel maar ook trouw aan zijn fundamentele opdracht 
namelijk; extra beauty leveren aan haar omgeving. De tafelbladen zijn verkrijgbaar in 
verscheidene materialen, vormen en kleuren. De materialen variëren van HPL naar LPL, van gelakt hout tot 
gebeitst hout. De vormen variëren van rond tot vierkant en rechthoekig. De container table voeten zijn 
verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen. De ontwerper van deze prachttafel is Marcel Wanders. 
In 2001 was hij de medeoprichter van het designlabel Moooi. Tegenwoordig kunt u van deze art 
director en mede-eigenaar van het designlabel Moooi nog steeds zijn uitbundige creativiteit terugzien.

Nederlandse ontwerper Edward van Vliet 
is gespecialiseerd in het creëren van in-
terieurproducten in de (inter) nationale 
meubelbranche. Hij is begonnen in de 
textiel industrie voordat hij evolueerde 
naar product design. Na zijn afstuderen 
aan de Design Academy in 1989 vestigde 
zijn atelier een jaar later. In 1995 expo-
seerde hij de eerste solo-show in Milaan. 
Edward van Vliet genereert krachtige 
ontwerpen met behulp van verschillende 
contrasterende materialen, felle kleuren 
en elementen uit voornamelijk het Mid-
den-Oosten en Aziatische culturen. De 
combinatie van traditioneel design en 
natuurlijke materialen met innoverende 
technieken stralen zijn ontwerpen altijd 
op een eclectische manier. Zijn filosofie 
is het vinden van de balans tussen func-
tie, sfeer en emotie. Hij houdt zijn eigen 
stijl aan en probeert trends te negeren. U 
kunt zijn collectie terug zien bij de merken 
Moroso, Moooi, Palau, en Casamilano.

EDWARD VAN VLIET
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http://www.moooi.com/producten/235-container-table-160x160-160-round.html

http://www.sevv.com/
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- Alle brochures, stalen & boeken van zijn leveranciers heeft, waardoor u 
nog meer keus heeft in bijvoorbeeld stoelen dan in de winkel te zien is?

LOT1038 heeft de passie voor interieur en prominente designmerken 
geïntroduceerd op een tropisch eiland. Ons bedrijf bestaat uit een klein 
team die projecten van groot tot klein aanpakt. Met andere woorden 
wij richten ons op de particuliere en zakelijke markt. Naast eigen vak-
mensen heeft LOT1038 ervaring met wereldwijd genomineerde inter-
ieurarchitecten en stylisten. LOT1038 heeft de passie voor interieur en 
prominente designmerken geïntroduceerd op een tropisch eiland. In 
deze editie van de nieuwsbrief een project in de particuliere markt. 
Europees design met een Caribische touch is de manier voor ons om 
de kleurrijke vrolijkheid van de omgeving in het interieur te brengen. 
Deze woning is een oud en karakteristiek pand waarbij de oorspron-
kelijke architectuur behouden is. Dankzij de combinatie van modern 
design, wat  een Europees gevoel geeft, en gebruik van de juiste 
kleuren heeft de woning een Caribische sfeer gekregen. De kunst van 
LOT1038 is het gevoel van de Caribbean neerzetten maar wel met 
Europese meubelen en deze woning is er een goed voorbeeld van.

JFK MAGAZINE

PROJECTEN

“LOT1038, EEN HIPPE INTERIEURWINKEL”
September 2006 rolde de eerste JFK van de Pers. Inmiddels 
is JFK het mooiste, dikste en beste mannen-lifestyle magazine 
van Nederland. Mode, fotografie, vrouwen, kunst, design, 
architectuur, lifestyle en entertainment vormen de solide en 
interessante pijlers van JFK. In JFK#30 de November editie 
neemt Sandra Hay de lezers mee op een eilandtour om 
haar HOTSPOTS te laten zien op Curaçao. Sandra maakte 
tijdens de tour ook een tussenstop bij LOT1038. “Sandra 
waant zich als een kind in een speelgoedwinkel” schrijft de 
JFK. Als Sandra of Barry Hay bij ons de winkel binnenlopen 
is het net alsof ze thuiskomen zeggen ze. Ze ploffen even 
neer op een bank met een tijdschrift, boek of kopje koffie. 
Dit is precies de sfeer die wij LOT1038 neer willen zetten in 
de winkel. Een thuisgevoel waarbij je al klant of bezoeker op 
je gemak rond kunt kijken, zitten en je laten inspireren. JFK 
beschrijft LOT1038 als “een hippe interieurwinkel” en zo 
behoort LOT1038 nu ook tot de HOTSPOTS van het eiland.

http://www.lot1038.com/

http://jfkmagazine.nl/
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