


De inspiratie-hub voor architecten en Designliefhebbers

Prachtig gelegen aan de Design Strip van Amsterdam staat het pand van de Concept Gallery. Hier kunt u 

als architect, projectbureau, professioneel eindgebruiker of particulier inspiratie opdoen op het gebied 

van design en interieur. Samen met alle partners is er een complete showroom ingericht, voorzien van 

onder andere: vloeren, meubels, interieurbouw, glaswanden, karpetten, verlichting en raamdecoratie. 

Een voordeel voor u als bezoeker, is dat de Concept Gallery een samenhangende dienstverlening 

aanbiedt. U ontvangt dus in één keer deskundig advies over alle producten van Acosorb, Agape, 

Dols & Co, Julia, Momo Rugs, Plan Effect, Senso en Thonet. Maak kennis op de volgende pagina.

De Concept Gallery wordt ook ingezet voor andere doeleinden. Zo kunt u het pand gebruiken 

voor evenementen, vergaderingen of lunches. Maak gerust een afspraak of kom spontaan langs.



De eerste stap naar functionaliteit, privacy en comfort

We zijn specialisten in richtingloze akoestische afwerkingen. Zonder afbreuk te doen aan het design 

kan voldoende absorptie bereikt worden met beperkte laagdikten. De akoestische producten van 

Acosorb zijn beschikbaar in een rijk palet aan kleuren en texturen, van super glad tot grofkorrelig.

Voor iedere ondergrond, Cradle to Cradle, 

energiebesparend en eenvoudig bij te 

werken. Acosorb ontwikkelt alle aangebrachte 

producten in eigen beheer, vermarkt deze 

zelf en verzorgt ook de applicatie. Ons 

assortiment bestaat uit twee productlijnen.

“Richtingloos Design”

acospray

Akoestisch absorberend spuitwerk van grof 

tot nagespaand. Hiermee komt iedere 

gewenste akoestische absorptie binnen 

handbereik met een minimale laagdikte. 

acoplaster

High-end richtingloze akoestische pleister 

afwerking. Met deze hoogwaardige design 

afwerking garanderen wij een optimale 

functionaliteit van uw werk en leefomgeving.

acosorb bv

Spinnerij 33

1185 ZS  Amstelveen

+31 207 173 000

info@acosorb.nl

www.acosorb.nl



        flagship store

AGAPE is een uniek merk onder de sanitair merken, het biedt de mogelijkheid een complete badkamer 

volledig samen te stellen. De collectie bestaat uit een ruim aantal baden, wastafels, kranen en 

accessoires. De handtekening van Agape kenmerkt zich door iconische objecten en tijdloze designs. 

Verschillende series zijn met elkaar te 

combineren en leveren altijd een verrassend 

beeld op. Onze Interieur architecten adviseren 

u graag over de mogelijkheden en composities. 

Internationale topontwerpers zoals Patricia 

Urquiola en Konstantin Grcic hebben ontwerpen 

gemaakt voor MUTINA. Deze eigentijdse 

tegels en mozaïeken zijn een perfecte 

match met het unieke design van Agape. 

laminam

Laminam is de grondlegger en specialist in XXL 

tegels (1x3m). Deze topfabrikant levert tegels 

met bijvoorbeeld natuursteen look die niet van 

echt te onderscheiden zijn. Deze grootformaat 

platen zijn super sterk, hebben een gesloten 

oppervlak en zijn daarmee onderhoudsvrij. 

agape

Pedro de Medinalaan 53

1086 XP  Amsterdam

+31 204 963 046

info@agapedesign.nl

www.agapedesign.nl



interieur inspireert, verrijkt en Doet men verwonDeren

Sinds 1915 is Dols & Co het vertrouwde adres voor diverse vormen van raamdecoratie, voor de 

particuliere en zakelijke markt. Al ruim 100 jaar staan wij garant voor bijzondere en kwalitatief 

hoogstaande ontwerpen. Smaakvolle en tijdloze designs met een cosmopolitische allure.

Uw unieke visie is ons uitgangspunt. Samen 

met u creëren wij een herkenbaar en eigen 

signatuur waar u met plezier leeft en/of 

werkt. Kenmerkend zijn ons bijzonder gevoel 

voor kleur, gebruik van fraaie materialen 

en ongeëvenaard hoog service niveau.

Wij werken met eigen ateliers. Zo garanderen wij

 u een hoge kwaliteit en kunnen wij flexibel werken. 

Voor elke situatie bedenken wij een oplossing. 

Een custom-made resultaat dat bij u past.

stoffen

Onze collectie stoffen is ongeëvenaard, 

zowel qua omvang als variatie. Wij 

vertegenwoordigen een brede waaier aan 

merken afkomstig uit binnen en buiten Europa. 

gorDijnen en blinDs

Er wordt heel veel aandacht besteed aan 

een perfecte afwerking zodat de gordijnen of 

blinds het sieraad zijn van de kamer. Eveneens 

wordt er nagedacht over de juiste bevestiging. 

Dols & co

Minervaplein 10

1077 TP  Amsterdam

+31 206 237 782

info@dols-co.nl

www.dols-co.nl

@dols1915



passion for people & interiors

Bij Julia staan mensen centraal. Mensen, zoals u en ik, die vrijwel dagelijks aankoopbeslissingen 

maken. Die mensen bepalen het werkelijke succes van uw interieur. Met dat als uitgangspunt 

realiseert Julia onderscheidende inrichtingsconcepten die meer zijn dan decor alleen!

Julia realiseert complete interieurprojecten. 

In de ideale situatie wordt zij al tijdens de 

conceptontwikkeling in het (ontwerp) proces 

betrokken. Hierdoor kan tijdig de juiste 

vertaalslag worden gemaakt van concept 

naar realisatie. Julia is persoonlijk, professioneel 

en resultaatgericht. Julia werkt hierbij samen 

met het beste team van gespecialiseerde 

ontwerpers. Zij kunnen de briefing vertalen 

naar een onderscheidend concept.

interieur maatwerk  

Julia is als geen ander in staat een concept te 

vertalen naar de beste hoogwaardige maatwerk 

interieur  oplossingen. Alle beschikbare bijzondere 

en unieke materialen worden door ons verwerkt!

turn-key realisatie

Turn-key is de meest verantwoorde vorm 

van projectmanagement. De combinatie 

tussen ervaring en expertise, leidt tot een 

optimale mix van leiding en creativiteit.

julia

Hanzeweg 14H

7241 CS  Lochem

+31 852 736 756

info@juliabv.nl

www.juliabv.nl

@julia.interiors



vloerkleDen en traplopers

MOMO Rugs is een eigenzinnig, uniek brand dat zich richt op custom made vloerkleden. Doordat we 

onderdeel zijn van Vloerkledenwinkel hebben we de ervaring en professionaliteit om unieke, op maat 

gemaakte vloerkleden te ontwerpen gericht op de laatste trends en ontwikkelingen in de woonbranche. 

MOMO Rugs werkt samen met internationale, 

hoogwaardige topmerken die stuk voor stuk een 

bijdrage leveren aan het produceren van de 

own-designed kleden in elke gewenste kleur 

en maat. Ook hebben wij een uitgebreide 

collectie traplopers in ons assortiment en 

hebben de ervaring in huis om deze te leggen 

op een authentieke manier. Een roede collectie 

om de trap compleet te maken ontbreekt

natuurlijk niet. 

traploper herringbone

De traploper Herringbone is op deze trap in 

Amsterdam-Zuid op de ouderwetse manier 

gelegd. Uit 1 stuk en de bochten ingenaaid.

Ouderwetse kwaliteit Loper van wol en 

vakmanschap qua stoffering! 

momo rugs

Vreelandseweg 40c

1216 CN  Hilversum

+31 653 145 408

ekroon@momorugs.com

www.momorugs.com

@MOMORugsvloerkleden



systeemwanDen van hoogwaarDige kwaliteit

Van concept tot en met realisatie creëert Plan Effect al 25 jaar systeemwanden van hoogwaardige 

kwaliteit. De uitgebreide collectie bestaat uit diverse glaswanden, gesloten wanden en deuren. 

Vaak mogen we nog meer verzorgen, zoals het interieurwerk. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Alle producten worden in eigen huis vervaardigd, 

waardoor Plan Effect snel inspringt op specifieke 

wensen. Hierdoor bent u altijd verzekerd 

van een tijdige oplevering van het project. 

Daarnaast wordt er uitsluitend gewerkt met 

duurzame materialen en zijn de producten 

officieel Cradle to Cradle gecertificeerd. Op 

www.planeffect.nl vindt u de gehele 

collectie en diverse projecten. Tevens vindt 

u er een virtuele tour door onze showroom. 

ten

TEN keert terug naar de jaren ’30 en blaast de 

huidige generatie glaswanden nieuw leven in. 

De wand heeft een creatief karakter en een  rijke 

detaillering met horizontale en verticale lijnen. 

serenity

Hoge geluidsisolatie en een transparant 

karakter. De Serenity is een zeer hoogwaardig 

dubbelglas systeem zonder verticale stijlen. 

Het design zorgt voor rust en verbinding.  

plan effect systeemwanDen

De Elzenhof 11

4191 PA  Geldermalsen

+31 345 587 000

systeemwanden@planeffect.nl

www.planeffect.nl

@PEsysteemwanden



wij geloven in eenheiD van interieur

De mooiste interieurs vormen namelijk een geheel. Wij helpen je om eenheid te creëren, door een 

naadloos ‘canvas’ te leveren. Warm, comfortabel, duurzaam en veilig. Met meubels en accessoires maak  

je het verschil. Precies zoals een goed interieur bedoeld is. Dat is waar we je graag mee willen helpen.

Onze voetafdruk & waarom we geloven 

dat beter bestaat. We kiezen bewust voor 

plantaardige en herwinbare grondstoffen. 

Daardoor kunnen we beloven dat onze 

vloeren en wanden veilig zijn voor onszelf, onze 

kinderen en onze wereld. Krachtige perfectie.

Onze producten zijn gegroeid uit een 

samensmelting van passie, design, kennis 

en technologie. Wat ons samenbrengt is 

een vastberaden queeste naar kwaliteit. 

Senso presenteert in de Concept Gallery 

Amsterdam op 700m2 haar complete product 

pallet. Van de strake Pure & Fusion varianten 

tot de op Terrazzo geïnspireerde Superquartz 

en de robuustere Grain afwerking. Ook vind 

je in de Concept Gallery Suite een volledig 

werkende doucheoplossing met onze Senso Wall 

Covering, een naadloos alternatief op tegels.

senso vloeren 

Klein Dikkenberg 4

3911 RE  Rhenen

+31 317 614 469

info@sensovloeren.nl

www.sensovloeren.nl



innovatief en tijDloos meubelDesign

Thonet is een van de oudste familiebedrijven in de meubelindustrie ter wereld. Sinds 1819 produceren 

we kwalitatief hoogwaardig designmeubilair voor de woon- en projectmarkt. Het gebruik van 

innovatieve technologieën en toonaangevende ontwerpen levert ons wereldwijde bekendheid op.

Onze meubels verrijken het leven thuis en 

op het werk. We streven er voortdurend naar 

om onze meubelen te perfectioneren, zonder 

daarbij onze traditie uit het oog te verliezen. 

Voor ons is het erg belangrijk dat ons meubilair 

zowel emotioneel als cultureel inspireert. Daarbij 

gaan we ook verder dan onze buighouten en 

stalen buisklassiekers, want het proces van 

vernieuwing staat bij Thonet nooit stil. Variaties 

en uitvoeringen worden voortdurend uitgebreid. 

model s411

Deze fauteuil heeft uitstekende eigenschappen; 

hij is elegant, tijdloos en heeft een hoog 

zitcomfort. Bovendien is hij licht zoals een 

sledestoel kan zijn. Een prachtig ontwerp uit 1932.

model 808

Met serie 808 heeft designstudio Formstelle uit 

München een karakteristieke loungefauteuil 

ontwikkeld die comfort combineert met talrijke 

mogelijkheden voor individuele aanpassingen. 

thonet gmbh

Michael-Thonet-Straße 1

35066 Frankenberg (Eder), Duitsland

+31 646 484 983

netherlands@thonet.de

 www.thonet.de

@ThonetGmbH



LUXE VOORZIENINGEN

EVENEMENT & FILM LOCATIE

HORECA FACILITEITEN



WWW.CONCEPTGALLERY.NL



Pedro de Medinalaan 53

1086 XP amsterdam

020 - 49 630 46

info@conceptgallery.nl

www.conceptgallery.nl

Bij de Concept Gallery bent u altijd welkom. 

Van dinsdag tot en met zaterdag zijn wij van 

10:00 tot 17:00 uur aanwezig om u van koffie 

en informatie te voorzien. U kunt gratis parkeren. 

Op zondag en maandag zijn wij gesloten.


