
R uim een jaar na opening ademt  
de showroom van Maison Sucre  
iets bijzonders uit. Door de  
heerlijke atmosfeer die je voelt  

bij binnenkomst waan je je meteen in een  
andere wereld. Schitterende stijlkamers –  
licht en ruim van opzet – zijn in detail ingericht 
en hebben een eigen sfeer met een duidelijk 
herkenbare stijl. Comfortable banken, fauteuils  
en kussens uitgevoerd in mooie stoffen geven  
een rijke warme uitstraling en versterken het 
gevoel van behaaglijkheid. 

Kwaliteit en styling met bijzondere lampen  
en decorstukken, tot in finesse uitgewerkt,  
zijn kenmerkend als signatuur van Maison  
Sucre. Sfeervol woongenot, een uniek gevoel 
dat je aan den lijve moet ervaren omdat het 
nauwelijks in woorden te vatten is. Stap de 

showroom eens binnen en laat je omringen  
door dit typerende warme thuisgevoel. 

Bevlogen
We hebben een leuke ontmoeting met eigenaren 
Rob en Sharon. Bevlogen vakmensen die Maison 
Sucre duidelijk op de kaart hebben gezet. Tijdens 
ons gesprek springt in één van de stijlkamers 
de afbeelding met luxe kroonluchters uit het 
paleis van Versailles direct in het oog. De sfeer 
die deze afbeelding oproept uit de tijd van Louis 
XIV is geheel op maat te verwerken en geeft het 
interieur een  spannend en verrassend effect. 

Sharon:’ De afbeelding van Versailles hebben wij 
onlangs verwerkt op een achterwand in een luxe 
eetkamer. De grandeur die deze afbeelding met 
zich meebrengt in combinatie met kleuren zoals 
nachtblauw, purper en de antieke goudkleurige 
kandelaars geeft bijna een mystieke beleving.
Door een kroonluchter boven de eettafel te 
verwerken in dezelfde vorm creeer je diepte en 
krijgt de kamer een unieke sfeer’. Een interieur 
moet je altijd blijven prikkelen. Durf geeft een 
extra dimensie en dat laten wij onze clienten zien 
en voelen. Om de juiste persoonlijke vertaalslag te 
maken, is een goede relatie met de opdrachtgever 

belangrijk voor een geslaagd resultaat. 
Gaandeweg het proces ontstaat er een soort 
chemie waardoor alles op zijn plaats valt.’

‘Het is net als bij mode’, vervolgt Sharon. 
‘Met je kledingstijl en uiterlijke verzorging 
laat je zien wie je bent. Dat geldt ook voor de 
inrichting van je huis. Het is een vertaling van 
je persoonlijkheid. Wij verdiepen ons in onze 
cliënten en in hun manier van leven. Wat is de 
gezinssamenstelling? In welke ruimtes verblijf je 
graag? Werk je thuis? Een samenspel waardoor 
wij relevante informatie naar boven halen om 
een zo mooi mogelijk eindresultaat te behalen. 
Aan de hand van de plattegrond en foto’s weten 
wij concrete zaken zoals afmetingen, plaats van 
de openhaard, lichtinval en kunnen wij met de 
juiste maatvoeringen en verhoudingen een ruimte 
maximaal indelen en sfeervol inrichten.’

Rob:’ Wij zijn altijd in ontwikkeling om onze 
collectie verder uit te breiden. In het najaar 
lanceren wij een meubellijn in een warme noten 
kleur en verwerken wij bijzondere decorstukken 
in onze showroom waaronder luxe porselein - 
gedecoreerd met bronskleurige accenten, fraaie 
kandelaars, glazen stolpen met natuurlijke 
elementen erin verwerkt, verfijnde decoratieve 
kistjes. Stuk voor stuk Juweeltjes die hét 
onderscheid in een interieur kunnen maken.’

Bijzondere opdrachten
De afgelopen periode hebben Rob en Sharon 
al vele mooie projecten mogen uitvoeren en ze 

zijn ook nu weer met een aantal hele bijzondere 
opdrachten bezig. ‘Het afgelopen jaar heeft 
bewezen dat onze manier van werken wordt 
gewaardeerd en ter ondersteuning hebben wij ons 
team inmiddels weer uitgebreid.’

‘Mede door onze succesvolle samenwerking, de 
bijzondere samenstelling van onze collectie, onze 
humor en Rotterdamse nuchterheid, hebben wij 
van Maison Sucre een Merk gemaakt met een 
bijzondere totaalvisie op tijdloos wonen. Wij zijn 
dankbaar voor het vertrouwen van onze cliënten 
en hopen in de toekomst nog vele malen een 
toost uit te kunnen brengen.’  
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‘Santé, een klinkende toost 
op een prachtig eerste jaar 

waarin wij vele huizen het 
bijzondere Maison Sucre 

thuisgevoel hebben mogen 
geven’, aldus Sharon.’Wij 

zijn trots op het vertrouwen 
en enthousiasme dat wij 

van onze cliënten hebben 
gekregen en genieten van de 
samenwerking die gedurende 

het creeren van een interieur 
ontstaat’.

Durf te  
   WONEN

Het afgelopen 
jaar heeft 
bewezen dat 
onze manier 
van werken 
wordt 
gewaardeerd. 


