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.
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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.
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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.
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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
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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,
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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,
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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.
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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.
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EVENEMENT & FILM LOCATIE

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.

