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Beton is niet meer weg te denken uit het 
interieur en in de tuin. Waar we vroeger 
de constructie en ruwe, onbeperkte mate-
rialen wegstopten, laten we ze nu volop 
zien. Beton is puur, stoer en heeft een 
robuust tintje. Een gedurfd en veelzijdig 
materiaal, waar je niet alleen vloeren en 
muren mee kunt maken, maar ook eigen-
tijdse woonaccessoires. 

Voor het ontwikkelen van de 
collectie Monte is Zilverstad een 
samenwerking aangegaan met 
ontwerpbureau Puik Art. Puik Art 
is een collectief van ontwerpers 
waar meerdere disciplines samen-
komen. Juist deze veelzijdigheid 
leidt tot het inslaan van onontdek-
te paden en een volledig nieuwe 
visie op ontwerpen. Het resultaat 
is een verfrissend en eigentijds 
perspectief. 

SOLIDO

‘Elk project wordt uitvoerig met de klant 
doorgesproken. Welk soort producten 
moet ontwikkeld worden en is er al een 
basisidee voor vorm en materiaal? Deze 
fase dient als allereerste inspiratiebron. 
De ontwerpers gaan aan de slag met 
ideeën en beelden om van daaruit te 
kunnen starten met de daadwerkelijke 
ontwerpen’, aldus Puik Art. ‘Tijdens deze 
eerste fase wordt eveneens gestart met 
een uitgebreid productonderzoek. Voor de 
serie Monte hebben we gekeken naar de 
vorm van de klassieke kandelaar, waarbij 
veel vragen de revue passeerden. Wat 

MONTE
is het bijzondere aan deze vorm? Wat 
maakt hem zo sterk? En, op welke manier 
kan deze klassieke stijl naar een hoger ni-
veau getild worden en maken we de serie 
aantrekkelijk voor een breder publiek?’
De antwoorden op deze vragen hebben 
geleid tot een complete home-collectie, 
gekenmerkt door een uniek lijnenspel. 
Vanuit een klassieke basis is een collectie 
ontstaan met een eigentijdse twist. De ge-
bruikte materialen en de stoere, maar ook 
chique matte en mat/glanzende afwerking 
zorgen ervoor dat Monte past binnen elk 
interieur. 

Zilverstad brengt met Solido de industriële 
look in en om het huis. Een uitgebreide 
collectie sfeermakers die z’n tijd vooruit is. 
Diverse kandelaars en windlichten zijn on-
derling goed te combineren. De collectie 
wordt gecompleteerd door een multifunc-
tionele schaal, vervaardigd uit een fraaie 
combinatie van beton en glas. 
Wie durft?

Beton met lef
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