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materialen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor hoogglans, softtouch of walnoot
lamellen met een marmerenblad naar keuze gecombineerd met een Arrabes
cato-marmeren blad. Welke combinatie je ook kiest, de Pearl salontafel blijft er
een uit duizenden.

De corebusiness van DAMI Luxury Interior is het creëren van luxe interieurcollec
ties voor designers en retailers in het hoge segment. Op kleinere schaal ontwerpt
de creatieve ontwerpstudio tevens interieurs. Ook is het mogelijk om maatwerk
items door Daniëlle de Ruijter te laten ontwerpen. “Wij werken nauw samen met
onze vaste leveranciers en de opdrachtgever bij het creëren van een uniek en
passend item, dat de persoonlijke smaak en levensstijl van de klant weergeeft.”

RUBY EN SAPPHIRE
De Ruby maakt deel uit van de Dami-tafelcollectie en is een bijzettafel waarvan
de fijne steensoort en het moderne design naadloos op elkaar aansluiten. Het
zorgt voor een uitzonderlijk samenspel van wulpse rondingen en strakke, rechte
lijnen. De materialen die in de Ruby worden gebruikt – zoals een Arrabescatomarmeren blad met een Stone Soft Touch-basis – versterken elkaar perfect.
Deze bijzettafel past dan ook in elk luxueus interieurdesign.

Speciaal voor EXCELLENT Magazine belicht Daniëlle de Ruijter vier items uit de
rijke collectie van DAMI Luxury Interior.

EMERALD

STIJLVOL, TIJDLOOS EN UNIEK. DE LUXE INTERIEURCOLLECTIE VAN DAMI LUXURY INTERIOR VERRIJKT EN
VERWARMT INTERIEURS IN NEDERLAND EN VER DAARBUITEN. CREATIVITEIT, DETAIL, KLEUR EN DE KEUZE
UIT DIVERSE MATERIALEN SPELEN ALLEMAAL EEN VITALE ROL BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DE COLLECTIE.
OWNER/DESIGNER DANIËLLE DE RUIJTER KIEST UITSLUITEND VOOR MATERIALEN VAN DE HOOGSTE
KWALITEIT IN COMBINATIE MET EIGENTIJDSE EN ELEGANTE VORMEN. DOORDAT DE COLLECTIE VAN DAMI
LUXURY INTERIOR NIET ALLEEN IN NEDERLAND WORDT ONTWORPEN MAAR ER OOK WORDT GEFABRICEERD,
VORMEN DE CREATIES FRAAIE TOONBEELDEN VAN DUTCH DESIGN.
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Het blad van de Emerald kan worden uitgevoerd in marmer en python. Het frame
is verkrijgbaar in een bronzen metaallak of een matzwarte poedercoating. En aan
gezien detail en uniciteit hierbij centraal staan, is de Emerald verkrijgbaar in ver
schillende combinaties van materialen en kleuren. Mix en match naar hartenlust,
totdat het perfect past in je interieur en tegelijkertijd de algehele indruk naar een
hoger niveau tilt.

PEARL

De Sapphire laat niets aan de verbeelding over. De combinatie van strakke looks
en hoogwaardige materialen maken het de ideale accessoire om aan uw wen
sen te voldoen. Verkrijgbaar in verschillende maten, kleuren en combinaties van
hoogwaardige materialen. Wat dacht u bijvoorbeeld van Bronze Soft Touch in
combinatie met Cafe Amaro Marble? Of misschien Black Soft Touch met een
Forest Green marmeren blad?

De Pearl salontafel heeft een uitgesproken en bestendig design. De perfecte com
binatie van elegante vormen en luxe materialen maken het echt uniek. De Pearl
is verkrijgbaar in verschillende maten, kleuren en combinaties van hoogwaardige
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