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Blootvoets
naar het strand
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De stad aan het strand van Timmendorfer
baadt in de feeërieke sfeer die bij het einde
van het jaar hoort. Kerstmis beleven hier
aan de Oostzee is een onvergetelijke ervaring. Straks willen we naar de zee om er
blootvoets te kuieren op het strand. En ook

W

e hebben hemels geslapen als we de ogen openen in onze kamer in tijdloze, landelijke stijl.
De interieurspecialisten van Dauby hebben ons

uitgenodigd op een prachtig adresje aan de Oostzee, een echte
place to be, zeker tijdens de gezellige dagen tussen kerst en
oudjaar: Barefoot hotel. Het glas tussen slaapkamer en bad-

kamer zorgt voor openheid en de cosy binnenhuisinrichting
voor een thuisgevoel.
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om even voor de kick het ijskoude water te
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voelen...
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DE DETAILS DOEN HET
Met Pure Plus heeft Dauby naast sierbeslag een mooi scala
aan accessoires. Beschikbaar in diverse edele metalen. Zo is
wit brons een legering waarbij een deel van het kopergehalte
vervangen is door tin en zink. Daardoor is het materiaal zowel roestvrij als kleurvast. Verouderd ijzer herinnert aan het
gietijzer van weleer, met dit verschil dat er nu geen roestvorming meer is, maar wel een natuurlijke verwering. Ruw
brons is dan weer de puurste vorm van brons, een legering
van koper en tin. Na het gietproces wordt het zo afgewerkt
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dat het van een living finish blijk geeft.

172

173

TIJDLOZE ACCENTEN

geheel denken aan de fameuze vakantiehuizen van Long Is-

Het meubilair in de lobby toont ons trekkers en schelpen van

land. Men weet echter toch die herkenbare woonstijl een eigen

Dauby in verouderd ijzer. Dit vlinderknopje is verkrijgbaar in

twist te geven door de kosmopolitische aankleding. Dan den-

twee afmetingen en eveneens als greep. Speels en strak gaan

ken we aan lantaarns met kaarsen, retrotelefoons op nacht-

samen bij dit design. De schelpvorm werd oorspronkelijk ge-

kastjes en industrieel geïnspireerde lichtarmaturen.

bruikt op apothekerskasten. De versie van Dauby oogt sober
en tijdloos. Dit model valt al meer dan honderd jaar in de

LUXE BIJ DE VLEET

smaak en dat zal beslist zo blijven.

Alle kamers hebben hun eigenheid, maar aan luxe ontbreekt
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het nergens. Telkens is de badkamer, met fraais van Taps &
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KOSMOPOLITISCH

Baths, een echte verwenruimte en de bedden bieden je het

Door de terrassen die zich als porch laten bestempelen en de

summum aan hotelcomfort. De grotere kamers en suites heb-

blanke beplanking aan de muren van het interieur, doet het

ben iets van een appartement. Ideaal als je langer blijft logeren.
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Het restaurant heeft
een lagergelegen
zithoek waar je geniet
van de warmte van de
open haard.
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THUIS IN DE LOFT

uitstraling. Wat fijn om hier te wonen. We kunnen ons best

We belanden in een suite die iets heeft van een loft. Praktisch:

voorstellen dat deze plek voor veel vakantiegangers aanvoelt

er is een aparte jongerenkamer. Het bed staat op een verhoging

=

en aan het voeteneind beschik je over een gezellige ontbijthoek. De sauna en het ruime bubbelbad zijn echt te gek voor

als een tweede thuis.
Met dank aan: DAUBY
www.dauby.be - www.purefragrance.be

woorden. Aan de achterkant van de sauna in de kamer die het
predicaat ‘Premium’ draagt, treffen we twee chique wastafels
en een inloopdouche.
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Met de Pure Plus-collectie biedt Dauby
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accessoires aan die aansluiten bij het

LAAT MAAR WAAIEN

ambachtelijke sierbeslag. Het aanbod

De stad lonkt voor een avondwandeling. Even heerlijk uit-

bestaat uit toiletborstelhouders,

waaien! Door de kerstversiering wint het geheel nog extra aan

Deze reportage met Dauby
ontdek je in het boek ‘Wonen met
stijl – Verhalen van huizen 2’
van Standaard Uitgeverij.

stangen met vierkante eindsteunen,
handdoekringen, kapstokjes...
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