
DAMI Luxury Interior | Kantoorpand met vijfsterrenhotelluxe 

Stijlvol, rijk, tijdloos en warm: zo laat de sfeer van dit prachtige kantoorpand zich in een notendop omschrijven. Het idee 

voor de vormgeving en aankleding van het interieur staat op naam van Daniëlle de Ruijter, CEO van het creatieve interieur-

bureau DAMI Luxury Interior. In samenwerking met een aantal hoogwaardige partijen wist Daniëlle een unieke beleving 

neer te zetten, waarin de zakelijke omgevingen zijn omgetoverd tot ruimtes met vijfsterrenhotelluxe.
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Ontvangstruimte | Entree met wereldse allure

“Belangrijk vertrekpunt voor het interieur van dit pand, was het 

creëren van een luxe aanvoelende sfeer, alsof je een vijfsterrenhotel 

binnenstapt,” vertelt Daniëlle wanneer we haar spreken over de 

realisatie van dit unieke project. “Het bedrijf Magna Tyres Group 

is in tien jaar tijd uitgegroeid van specialist tot marktleider in de 

branche waarin het opereert. Die sterke positie vroeg om een 

interieur met next-level uitstraling en een zeker wow-factor, 

waarin medewerkers geïnspireerd worden en de ruimtes het  ideale 

decor vormen om op sfeervolle en comfortabele wijze te kunnen 

werken. Daarnaast ontvangt het bedrijf regelmatig  (internationale) 

klanten. Ook zij dienden zich welkom te voelen in het gebouw.” 

Vanaf het moment van binnentreden in de  royale entree, word je 

als het ware ondergedompeld in een uitnodigende en tegelijkertijd 

mondaine-aanvoelende ambiance. De enorme hoogte van het 

gebouw geeft de ontvangstruimte een imposante aanblik, die 

wordt versterkt door de schitterende, op maat ontworpen trap 

– een blikvanger pur sang – en de smaakvolle aankleding met 

de opvallende hanglamp en diverse mooie zitjes. Hierdoor is 

een entree met wereldse allure  ontstaan, welke een mooie 

 metafoor vormt voor de start van DAMI Luxury Interior zelf. “Ik 

ben het bedrijf vorig jaar september  begonnen,” aldus Daniëlle. 

“Daarvoor was ik al graag met interieur bezig. De inrichting en 

aankleding van ons eigen huis, waarin ik volledig de eigen hand 

had en mijn visie op interieur tot in de details kon uitwerken, 

vormde de springplank voor de start van een eigen bureau. 

 Inmiddels is er de DAMI meubelcollectie met diverse tafels en 

ben ik druk bezig met collecties voor poefs,  zitmeubelen en 

 verlichting. Ook geef ik interieuradvies waarbij  zowel zakelijke als 

particuliere omgevingen getransformeerd worden in stijlvolle, 

tijdloze en unieke ruimtes.” 
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DAMI Luxury Interior 

DAMI Luxury Interior is een creatief interieurbureau, opgericht door Daniëlle de Ruijter. Het 

bedrijf heeft een eigen meubelcollectie met hoogwaardige tafels die zich laten definiëren 
door een tijdloze, stijlvolle en unieke uitstraling. Daarnaast geeft DAMI interieuradvies. In de 

signatuur van het bureau wordt een eigentijdse en elegante vormentaal gecombineerd 

met rijke materialen en warme tonen. De ontwerpen onderscheiden zich door een hoog 

niveau van verfijning middels mooie details en afwerkingen, waarbij maatwerk mogelijk is. Regelmatig werkt het bedrijf samen met andere hoog-

waardige partijen, waarbij de expertises gecombineerd worden in high-end totaalrealisaties.  Daniëlle: ‘’Samen met onze vaste leveranciers en de 

opdrachtgever creëren we een uniek en passend item die de smaak en levensstijl van de opdrachtgever volledig weerspiegelt. Omdat we veel 

met dealers en designers samenwerken kunnen we aan alle vragen voldoen. We denken graag mee in zowel maatwerk als aanvragen voor 

een samenwerking of dealerschap.’’ DAMI wordt momenteel verkocht bij de volgende A-shops in Nederland: Novalis O., Studio C. Interieurs, 

Woonwinkel Exclusief, Clairz Interior Design, Nu art & design en in België bij Abitare Mooi Wonen, KAAI Design en RR Interieur. Ook worden de 

items toegepast in interieurs van Studio LIV Interior Design, Alphenberg en Atelier Krijn Verboom.

DAMI Luxury Interior
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Boardrooms & loungeruimtes | Visueel statement

De warme, luxe sfeer komt in iedere ruimte optimaal tot uiting. Zo zijn er diverse 

kantoorruimtes en boardruimtes in het pand gecreëerd, ieder met een hoog-

waardige uitstraling en aankleding. De ruimtes worden van elkaar gescheiden 

door middel van een getint glas, waardoor het aangename gevoel van het interieur 

extra wordt benadrukt. Ook zijn er diverse loungeruimtes ingericht, die niet zouden 

misstaan in de lobby van een ultraluxe hotel. Verspreid door het pand vinden we 

diverse items uit de meubelcollectie van DAMI. Zo is een van de loungehoeken 

 verrijkt met twee hoogwaardige ‘Amber’ salontafels van messing metaallak en diverse 

‘Emerald’ bijzettafels met marmeren bladen. De objecten harmoniseren prachtig 

met de marmeren achterwand, gelegd in open boek. In een andere loungehoek 

vinden we de ‘Pearl’; een ronde salontafel met soft touch lamellen en een marmeren 

plaat. Daniëlle: “Mijn ontwerpen laten zich omschrijven als stijlvol, tijdloos en uniek. 

Hierbij maak ik gebruik van rijke materialen zoals leer en marmer en veelal warme 

tonen. In mijn werk besteed ik veel aandacht aan  details en afwerking; in mijn ogen 

maken ze een design.” Daniëlle kiest in elk aspect van haar werk voor kwaliteit. Zo 

worden de designs door lokale, selecteerde partijen geproduceerd en wordt er 

 gekozen voor materiaal van de hoogste kwaliteit. In combinatie met een eigentijdse 

en elegante vormentaal ontstaat zo een visueel statement dat iedere ruimte naar een 

hoger niveau tilt. Vanwege de sterke vormgeving en uitstraling zijn de items boven-

dien perfect te combineren met andere meubels van A-merken.

Bedrijfsrestaurant & private dining | Dineren in pure luxe

In het kantoorpand is tevens een bedrijfsrestaurant gevestigd. De schitterend 

vormgegeven ruimte – bestaande uit diverse zitjes, een keuken en een bar – 

heeft een luxe, internationale en warme sfeer die onze stoutste verwachtingen 

overtreft. Vanwege de high-end uitstraling wordt eerder het idee gewekt dat je je 

in een vijfsterrenhotel of ultraluxe villa  bevindt. Zo heeft de ruimte een chique 

 visgraatvloer, diverse  wanden met nissen vol bijzondere objecten en is er in de 

 realisatie van de meubelen een prachtig samenspel van hoogwaardige  materialen 

zichtbaar. Denk: marmer, leer en walnoothout. Om in alle rust en eventueel in het 

gezelschap van klanten te kunnen dineren, biedt een private dining uitkomst.  Hier 

vinden we onder andere een ‘Carnelian’ eettafel; een ronde eettafel met een soft 

touch onderstel en marmeren top, welke subtiel zichtbaar is door middel van een 

hoogwaardige glazen plaat. Alle ruimtes zijn gedecoreerd met mooie accessoires, 

waaronder wonderschone verlichtingselementen. We kunnen ons voorstellen 

dat medewerkers ultiem werkgeluk ervaren dankzij de heerlijke  ambiance vol 

prachtige blikvangers die door DAMI is gecreëerd. 

De Kroonweg 12

5145 NH Waalwijk 

Tel.: +31 (0)6 - 30199447

E-mail: info@damiinterior.com

Voor meer informatie:

www.damiinterior.com
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