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Interieurontwerpers die hotels mogen inrichten hebben toch wel de

leukste job ter wereld. Vinden wij. Pogingen om ons huis -zelfs al is

het maar een hoekje- er zo uit te laten zien mislukken faliekant.

Gelukkig is daar de nieuwe Pulitzer Home Collection. Om toch dat

beetje hotelluxe in huis te creëren.

Waar koop ik die?
Grote kans dat het mee willen nemen van een dekbed of badjas

tijdens een hotelovernachting weleens door je hoofd is geschoten.

Hoef je je niet voor te schamen hoor, dit gebeurt vaker. Zo vaak zelfs

dat ze bij het Amsterdamse Pulitzer hotel een oplossing moesten

bedenken om de vele verzoeken van de gasten een iconisch item uit

het hotel aan te schaffen (tevens het grootste compliment voor de

ontwerper die de boel heeft ingericht), tegemoet te komen. "Het

Pulitzer dekbed is bij velen favoriet en men neemt deze het liefst

onder de arm mee naar huis", fluistert Sophie Janssen, PR manager

van Pulitzer Amsterdam, ons in.

Van bedframe tot zachte slof
De Pulitzer Home shop biedt onder andere de Tom Dixon Bell

Tafellamp, Mendo boeken, Le Labo Santal 26 geurkaars en een

gehele bedding collectie. Een van de bijzondere items uit de Pulitzer

Home Collection is het bed met eikenhouten bedframe in de vorm

van een grachtenpand. Het complete kingsize bed is gelijk het

duurste item (om en nabij 8.250 euro), maar dan wel inclusief

geïntegreerde bijzettafels, boxspringbodem en pocketveermatras van

Tréca de Paris. Voor een kleiner budget kun je het houden bij de

fluffy gevoerde sloffen met Pulitzer logo.

De Pulitzer upgrade
Tover je slaapkamer om in een ware Pulitzer suite. Het vereist

wellicht ook nog een andere kleur op de muur en een gek vintage

item van de vlooienmarkt (creative director Jacu Strauss heeft ze

allemaal afgestruind), maar dan ben je al een heel eind. Rest je alleen

nog de finishing touch in de vorm van de Santal 33 geurkaars van Le

Labo. Geurt ook jouw slaapkamer naar vijfsterren luxe. Oogjes toe

en sweet dreams.

Even een greep uit het assortiment:

Meer JAN? Neem een abonnement, koop een los nummer of lees

losse artikelen op Blendle.
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