
O N T W E R P E N  M E T  K A R A K T E R
Sinds een jaar timmert interior designer DANIËLLE DE RUIJTER 

van Dami Luxury Interior aan de weg met haar eigen 
MEUBELONTWERPEN die tijdloos, stijlvol en uniek zijn. 

DAMI COLLECTION

et begon met een aantal tafels, inmiddels liggen er plannen klaar voor een serie 

poefs en een eigen verlichtingslijn. Daniëlle de Ruijter van Dami Luxury Interior 

heeft grote plannen. ‘Ik begon met het ontwerpen van tafels omdat ik voor een 

bepaald interieurontwerp gewoonweg niet het juiste model in de goede kleuren en 

materialen kon vinden’, vertelt ze. ‘Voor ik het wist, waren er tien tafels in produc-

tie en was de start van mijn eigen meubellijn Dami Collection een feit.’

LUXE MATERIALEN

Daniëlle heeft een voorliefde voor tijdloze ontwerpen uitgevoerd in mooie, luxe materialen 

zoals marmer, softtouch lakken, leer en brons. ‘Ik wil dat mijn ontwerpen in elk interieur 

passen, zonder dat ze daar een duidelijk herkenbaar stempel op drukken. De poefs die nu  in 

productie gaan, zijn tegelijkertijd stoer en vrouwelijk, afhankelijk van de gekozen kleuren en 

materialen. De sfeerlampen die hierna komen, moeten ook passen in een bestaand interieur 

of  geschikt zijn voor mensen die alleen maar een hoekje willen veranderen. Alles wordt ook 

bij vaste leveranciers in Nederland geproduceerd. Dat vind ik belangrijk.’

INTERNATIONAAL

Maar daarmee houdt het nog niet op. ‘Mijn toekomstplannen? Naast het ontwerpen van 

interieurs, wil ik mijn meubellijn verder uitbreiden. De nieuwe website waar dealers online 

kunnen bestellen en waar consumenten verkoopadressen kunnen opzoeken, is nu online. Het 

is de bedoeling dat mijn ontwerpen straks niet alleen in Nederland en België, maar over de 

hele wereld te koop zijn.’ damiinterior.com
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LINKSBOVEN
Daniëlle de 
Ruijter van Dami 
Luxury Interior 
ontwerpt tijdloze 
luxe. 

MIDDEN
Bijzettafeltjes 
Emerald uit 
de Damii 
Collection. 

LINKS
Bijzettafeltjes 
Sapphire en 
Ruby. 
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