WABI SABI

Puur & karaktervol wonen met Dauby
Dat het maatwerk van Dauby in alles stijlen past, bewijzen ze met dit project. De strakke,
sobere lijnen in deze woning worden nog meer kracht bijgezet met ambachtelijk vervaardigde
handgrepen. Dit resulteert in een woonstijl met een verhaal over karakter en authenticiteit.

B

en jij iemand die houdt van onvolmaaktheden in je

Wabi Sabi is schoonheid

woning, en weet jij zaken zoals onafgewerkte muren in

vinden in eenvoud, het

baksteen, barsten in je servies of imperfecte deur- en

2

meubelknoppen wel te appreciëren? Dan is de interieurtrend

accepteren van imperfecties
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de natuur.
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Hoe meer het
handgemaakte beslag
van Dauby gebruikt
wordt, hoe intenser de
kleurschakeringen van het
materiaal.
Begrippen zoals “simpliciteit“, “leven in harmonie
met de natuur” en “de schoonheid van ouder worden” staan in deze stijl geheel centraal, en sluiten
daarom perfect aan bij de natuurlijke materialen
van Dauby.
INTERIEURPROJECT IN WABI SABI-STIJL
VOOR SERGE ANTON
Dauby werkte onlangs mee aan een interieurproject voor fotograaf Serge Anton. Het doel? Zijn
woning omtoveren in Wabi Sabi-stijl en dit tot in
de kleinste puntjes. In deze woning zie je welke
bijdrage het beslag levert aan de totaalbeleving
van de woning.

AMBACHTELIJK GIETPROCES IN ZANDMALLEN
Doordat het meubelbeslag van Dauby met de
hand wordt gemaakt en in zandmallen wordt gegoten, krijgt het een korrelig oppervlak en vertoont het hier en daar dus kleine imperfecties.
Verder staan de natuurlijke materialen die Dauby
gebruikt, gekend om hun living finish. Dit betekent
dus hoe ouder het beslag wordt, hoe intenser de
kleurschakeringen en hoe mooier het resultaat!
Nog even afwachten dus voor fotograaf Serge
Anton tot de Wabi Sabi-stijl in zijn woning écht volledig tot zijn recht komt…
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