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Luxe penthouse met Zuid-Afrikaanse touch

Dit penthouse is het bovenste appartement uit een gloednieuw 

woonblok in Aalsmeer. De opdrachtgever gaf designbureau ENZO 

architectuur & interieur een carte blanche wat betreft de inrichting. 

Hij had slechts twee voorwaarden: de woning moet kleurrijk comfort 

uitstralen én sfeervol zijn, ondanks de grootte. Het resultaat is een 

robuuste woning met hotelallure die van alle gemakken is voorzien, 

inclusief wellnessbadkamer, beschut terras en fitnessruimte. 

De eigenaar heeft liefde voor Zuid-Afrika en voor bloemen,  

de pioenroos in het bijzonder. De ontwerpers van ENZO hebben deze 

voorkeuren meegenomen in het ontwerp. In de custom made hoge 

glazen deur naar de woonruimte zijn de contouren van de kaart van 

Zuid-Afrika terug te zien. Een paneel met pioenrozen, dat fungeert 

als zonwering, is tegelijkertijd een eerbetoon aan de vader van de 

eigenaar.

Niet alleen de deuren en de bloemenelementen zijn uniek: het 

overgrote deel van het meubilair is maatwerk. De meubels zijn 

afkomstig uit ENZO’s eigen lijn ZOEN by ENZO. De drankenkast,  

de dressoirs, de salontafels en de roomdivider zijn enkele highlights. 

Luxe materialen voeren de boventoon: de marmersoort Onyx Verde 

voor de badkamer, notenhout met staal voor de ZOEN-meubelen en 

eikenhout voor de keuken, die dankzij de houten oversteek boven het 

kookeiland de uitstraling van een bruin café krijgt. Deze exclusieve 

inrichting typeert de werkwijze van ENZO. Het designbureau ontwerpt 

altijd met het karakter van de eigenaar in gedachten.

De bijzondere elementen in de woning komen goed uit de verf 

doordat terugkerende lijnen samenhang in het interieur brengen.  

De lijnen in de verlichting, de panelen en het meubilair versterken 

elkaar. In het hele appartement liggen tegels en de plafonds zijn hoog. 

ENZO heeft bovendien oog voor detail, zoals blijkt uit de keuze voor 

het kunstwerk van Stefan Gross, de eiken kozijnen die een soort poort 

vormen als doorgang en de cafésfeer in de keuken, met zowel een 

bar als een eethoek in een knusse nis. Al met al is het penthouse een 

kleurrijk, luxe appartement dat aansluit bij de persoonlijkheid van de 

bewoner.

Luxury penthouse with a South African touch 

 

This penthouse is on the top floor of a brand-new residential complex 

in Aalsmeer. The client gave design studio ENZO architectuur & 

interieur free rein to create a wonderful interior design. He only had 

two conditions: despite its large surface area, the residence had to 

exude colourful comfort and cosiness. The result is a robust apartment 

with the grandeur of a luxury hotel that offers all the comfort and 

mod-cons one may need, including a wellness-style bathroom, a 

private terrace, and a gym. 

The owner loves South Africa and flowers, and peonies in particular,  

so the ENZO design team incorporated these elements into the 

design. For example, in the custom-made high glass doors to the 

living room, on which the contours of the map of South Africa can be 

seen. A panel decorated with images of peonies acts as a sunscreen 

while it also pays tribute to the owner’s father.

The doors and flower elements are not the only unique items as most 

of the pieces of furniture are custom-made and all part of ENZO’s 

ZOEN by ENZO private label. The drinks cabinet, the wall cabinets, 

the coffee tables, and the room divider are just a few of the highlights. 

The luxury materials that were used really stand out: the Onyx Verde 

marble in the bathroom, walnut combined with steel for the ZOEN 

pieces of furniture, and the oak used in the kitchen, which includes a 

wooden overhang above the island to create a pub atmosphere. Such 

an exclusive interior characterises ENZO as the design studio always 

bases its designs on the client’s character and lifestyle.

The unique elements are distinctive whereby the recurring lines create 

a harmonious interior. The lines formed by the lighting, the panelling, 

and the furniture enhance one another. All the rooms have high 

ceilings and are finished with tiled flooring. ENZO clearly has a great 

eye for detail, which is seen in the artwork by Stefan Gross, the oak 

window frames that act as a doorway, and the pub atmosphere in the 

kitchen with a bar and a dining area in a cosy alcove. The result is a 

colourful, luxury penthouse that matches the resident’s personality.

De opdrachtgever gaf designbureau 

ENZO architectuur & interieur 

een carte blanche wat betreft de 

inrichting

The client gave design studio ENZO 

architectuur & interieur free rein to 

create a wonderful interior design
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“Wij maken ontwerpen die de 

verwachtingen van onze opdrachtgevers  

overtreffen, door ook te luisteren naar de  

dromen achter de ideeën en wensen”

“Our designs exceed our clients’  

expectations because we also listen  

carefully to the dreams behind the ideas  

and wishes”   

CARLO ABDUL & JASPER VAN RIJN 
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