Tieleman Keukens
& interieurarchitect
Eric Kant
Sinds 2013 werken Tieleman Keukens en
ERIC KANT Contemporary Design nauw samen.
Wat begon met een interieurontwerp voor een
privé woning groeide uit tot een vernieuwende luxe
showroom en de ontwikkeling van het Tieleman
Exclusief keukenlabel designed by Eric Kant.
Eric is één van de topinterieurarchitecten van
Nederland en heeft 25 jaar ervaring met luxe
interieurprojecten in binnen- en buitenland.

Tieleman
designkeukens

by Eric Kant

Zijn grote materiaalkennis en oog voor detail
hebben geresulteerd in een aantal zeer
bijzondere exclusieve keukens die het label
Tieleman Exclusief by Eric Kant waardig zijn.
“We hebben de sfeer die je in een droomvilla voelt
naar de showroom gehaald. Een mooi ontworpen
keuken voorzien van een passend verlichtingsplan,
geplaatst in een ruimte die geheel net als in een
echt huis is afgewerkt.” aldus Kant.
De kracht ligt in het ontwerpen van een
totaalconcept waar keukens een belangrijk
onderdeel van uitmaken. Of het nu gaat om
een appartement, luxe residentie, een hotel een
restaurant, luxe spa of hotel: het gaat bij
Eric Kant Contemporary Design om het creëren
van een uitgebalanceerde eenheid.
We creëren een handschrift naar de smaak en
wensen van de klant dat door de gehele woning
wordt toegepast. Denk hierbij aan een mooie
openhaard, boekenkast, garderobekamer of
wastafelmeubel op maat.
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Bouwkundig
proces
Eric Kant werkt in projecten vaak
vooruit en start hierbij vroeg in het
bouwproces. Hoe eerder je in een
project betrokken bent, des te beter.
Meedenken tijdens een bouwkundige
proces voorkomt dat er later
concessies gedaan moeten worden en
technische zaken en details niet meer
kunnen worden geïntegreerd.

“Wij creëren totaal belevingen voor
onze klanten. Eigenzinnig, verrassend
en praktisch. Uitgevoerd in duurzame,
robuuste en tijdloze materialen.”

Ook een nieuw interieur realiseren
in het bestaande huis biedt vaak
meer mogelijkheden dan verwacht,
omdat klanten al jaren door dezelfde
bril naar hun huis kijken en moeilijk
kunnen zien welke potentie het huis
en de plek werkelijk heeft.
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Ontwerpen
Bij een eerste schetsontwerp werkt
Eric Kant altijd met verschillende
designvoorstellen, waardoor de
klant de mogelijkheden op diverse
budgetniveau’s in beeld krijgt.
Bij elk designvoorstel is het belangrijk
dat de woning naadloos aansluit op
de levensstijl en het ritme van de
klant. De gesprekken vooraf met de
opdrachtgevers zorgen ervoor dat Kant
ze goed leert kennen, zodat hij elke
behoefte kan vertalen in het ontwerp.
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