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I L S E  D E  M E U L E M E E S T E R

Of je nu thuis werkt of uit werken gaat, we spenderen met zijn allen best veel tijd op onze werkplek. Reden 

genoeg dus om je huiskantoor of, zoals hier, de kantoren van het bedrijf, om te toveren tot een aangename 

tweede thuis.

Werkplek krijgt exquise facelift
DAG EN NACHT 

We bewonderen de imposante nieuwe look van de gevel bij Trafiroad. Wat een 

metamorfose! De verdienste van Ilse De Meulemeester. Binnen heeft Ilse het 

gebouw compleet gerestyled, het is dag en nacht verschil met vroeger. Wie hier 

werkt of op bezoek komt, is het erover eens: het eclectische resultaat overtreft de 

stoutste verwachtingen. 
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Je ervaart hier  
een wauw-effect.

VAN A TOT Z

De mediagenieke decoratrice levert hier, geruggensteund door architect Yves 

Vandeginste en aankoopdirecteur Ivan de Coster van Trafiroad, puik werk over de 

hele lijn. Zo tekent Ilse De Meulemeester niet alleen voor de verfijnde afwerking 

van het geheel, maar tevens voor de ingrijpende verfraaiingswerken. Daarbij waren 

de belangrijkste aandachtspunten: ergonomie, verlichting, akoestiek en veiligheid.  

In de kantoorruimte beneden heerst openheid en 

de doordachte inrichting nodigt uit om de bureaus 

altijd opgeruimd achter te laten.       

Op het gelijkvloers komen 

we in de hal links in een 

royale vergaderzaal die via 

glazen wanden overzicht 

biedt. 

NUTTIGE EXPERTISE 

Ilse De Meulemeester heeft 

ook al meermaals hotels 

ingericht en is dus vertrouwd 

met het aspect veiligheid, met 

name het werken met brand

vertragende materialen is de 

totaalinrichtster niet vreemd. 

Expertise die haar hier goed 

van pas is gekomen.
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Zelfs de toiletten werden met smaak 

ingericht. Dat heeft onder andere te 

maken met het kleurenpalet dat Ilse op 

deze locatie te Lokeren volledig bepaalde. 

Zo hield ze supervisie bij het mengen van 

de verf.

De toiletaccessoires van Pure Interior 

passen in het kleurplaatje. 

Het interieurlabel van Ilse De Meulemeester heet 

IDM, en daaronder valt bijvoorbeeld een collectie 

edel bed- en badlinnen.

IDM Interior verdeelt de exclusieve kaarsen 

en interieurparfums van Stéphanie Baychelier. 

De aromatische subtiliteit is het handelsmerk. 

Ilses favoriete geur draagt een naam die tot de 

verbeelding spreekt:Chalet dans les Alpages.    
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Wat een boeiend  
eclectisch geheel!  

EIGEN DESIGN

‘Het is altijd prettig als ik mijn ideeën op papier mag zetten en ze eigenhandig ver

der kan uitwerken. Zo weet ik met mijn eigen design een project vorm te geven’, 

vertelt Ilse gedreven. Haar inventiviteit maakt alvast indruk op ons. Ilse weet als 

geen ander stijlvol buiten de lijntjes te kleuren en je blij te verrassen.    

Voor het sierbe-

slag opteert Ilse 

De Meulemeester voor 

de kwaliteit van Dauby.

De door Ilse slim 

en smaakvol 

geselecteerde lampen 

doen het kader baden 

in een adembenemend 

schijnsel.   

Ilse is niet alleen 

interieurontwerpster, 

je kunt ook op haar 

rekenen om van begin 

tot einde de werken te 

coördineren en in goede 

banen te leiden.

ILSES SIGNATUUR

Verbazingwekkend hoe Ilse De Meulemeester elk concept naar haar hand zet met een 

creatieve deskundige zwier.

• Pure klasse: dit pand ademt pure klasse doordat Ilse de tint goudbrons afgewogen 

uitspeelt tegenover heel veel zwart en wit. 

• Aandacht voor details: detailafwerking is overal van belang, kijk maar naar de traphal 

waar de reling wordt geaccentueerd met ingewerkte ledstrips.    

• Maatwerk: de hoge tafels in de koffiecorner zijn op maat gemaakt. Dit ontwerp van Ilse 

heeft een met leder versierd blad en een elegante zwartgelakte voet.
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Knap hoe een 

goudbronzen dessin 

vakkundig verzonken 

ligt in de vloer. 

Boven is er nog een vergaderzaal. 

Er staan stemmige zuilen van licht. 

Het meubilair komt van een woning, 

maar heeft hier nieuw onderdak 

gevonden. Handig: Ilse heeft de tafel 

laten aanpassen, zodat men nu in het 

midden over stopcontacten beschikt. 

Met een knipoog naar het 

verleden verwerkt Ilse 

het vroegere bedrijfslogo 

op decoratieve wijze. Hoe 

origineel. 
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Sfeervol en tijdloos chic  
gaan samen.

OUT OF THE BOX

Je moet out of the box durven denken bij een renovatie. Dat vraagt inlevingsvermo

gen, fantasie én realiteitszin. Dat talent heeft Ilse De Meulemeester. Bovendien is 

ze organisatorisch bekwaam om alles concreet uit te werken en te komen tot een 

exquise interieurfacelift.

Voor passementerie als vanouds ben je bij Ilse aan het juiste adres. Hier zijn de gordijnen in voile voorzien van Vlaamse hoofden waarvan de lussen refereren aan het speciale 

groen van de zetels. Een biesje volgt de lijn van de vensterbank. 

Om vergaderen zo aangenaam mogelijk te maken heeft Ilse De Meulemeester in het 

directiekantoor een loungehoek op maat gecreëerd. Met elektrisch gestuurde stores 

kun je het vertrek afschermen.

De bureaustoel van Vitra werd met een luxueuze bekleding ‘gepimpt’ en aldus 

gepersonaliseerd door Ilse De Meulemeester. 

De binnenhuisinrichtster heeft 

altijd al iets gehad met nobele 

stoffering en dat blijkt ook hier 

weer.  

Ilse De Meulemeester heeft een neus voor accessoires 

die het interieur opwaarderen.   
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Meesterlijk van  
De Meulemeester.

TEAMSPIRIT

Een team samenbrengen en tot de finish aan het stuur zitten, tot optimale tevre

denheid van de klant… het is helemaal Ilse haar ding. ‘Mijn plannen in de praktijk 

uitvoeren, ook dat geeft me, naast het ontwerpen en decoreren, zeer veel voldoe

ning.’ Ilse is architect Yves Vandeginste erkentelijk voor de digitale verwerking van 

haar in en outsideontwerpen en de afstemming van zijn plannen op haar interi

eurvisie. Voor de coördinatie van de werken dankt ze Ivan de Coster van Trafiroad. 

‘Goed teamwork is het sleutelwoord bij mij.’

info

ILSE DE MEULEMEESTER 
IDM INTERIOR
Grote Steenweg 171 (Paviljoen) 
B-2600 Berchem-Antwerpen 
e-mail: info@ilsedemeulemeester.be
website: www.ilsedemeulemeester.be

Met de realisatie van dit 

totaalproject bewijst Ilse 

De Meulemeester dat ze van 

aanpakken weet.  

Links: Sinds de totale 

restyling van de site door 

Ilse De Meulemeester 

heeft de firma Trafiroad 

beslist aan uitstraling 

gewonnen.

MET KENNIS VAN ZAKEN

Wil je een renovatie terdege laten aanpakken of ben je nog op zoek naar 

de gewenste finishing touch voor een nieuwbouw met stijl? Neem dan Ilse 

De Meulemeester onder de arm. Zij heeft kennis van zaken en een goede 

smaak die getuigt van visie en knowhow.  


