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Eén van mijn favoriete winkels
in Den Haag is Edwin Pelser,
een woonwinkel boordevol
met mooie ontwerpen voor
thuis en leuke accessoires om
cadeau te geven. Daarnaast is
hij co-founder van het Haagse
Designkwartier en heeft hij
twee jaar geleden de eerste
Muuto store geopend die naast
zijn huidige winkel in de Piet
Heinstraat is gevestigd. Muuto
kennen we als een mooi strak
Scandinavisch designmerk en ik
mag een te gekke Muuto Fiber
stoel weggeven!

L i nker pag i na Edwi n Pel ser i n de tu i n van z i j n wi nkel s
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1. Wat is het concept/
gedachte van de winkel
‘Edwin Pelser’ toen je
deze begon? En wanneer
ben je je winkel gestart?
Ik werkte voordat ik de
winkel openende in maart
2OO9 bij Design Academie
Eindhoven. Het viel me
op dat ontwerpers zulke
mooie verhalen vertelden
met hun producten, alleen
dat die verhalen vaak
niet terechtkwamen bij de
gebruikers. Daar wil ik met
mijn winkel verandering in
brengen.
2. De winkel Edwin
Pelser heeft aanbod van
verschillende merken,
wat is je visie achter jou
collectie? De collectie
van de winkel door een
verzameling verhalen.
De ontwerper vertelt
op welke manier het
product gemaakt is. Deze
verhalen zijn allen anders,
maar hebben hetzelfde
uitgangspunt: vernieuwing
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en met respect voor
tradities, waarbij harmonie
tussen mens en natuur
gewaarborgd blijft.
Een goed ontwerp geeft
ons nieuwe inzichten en
respect voor het product.
Wanneer dat gevoel ons
raakt zullen we ons voor
lange tijd met het ontwerp
verbonden voelen.
3. Waarom besloot je
naast je eigen winkel
ook een Muuto store te
starten? Het pand naast
de bestaande winkel kwam
vrij. Dat was een kans. En
ik vind het leuk om nieuwe
dingen te proberen. Muuto
had nog geen ervaring met
een brandstore en we zijn
samen het experiment
aangegaan. Met succes!
4. Sinds wanneer is de
winkel Muuto gevestigd
in Den Haag? En dit is
de eerste in Nederland?
Eind november 2O14 is de
winkel geopend. De eerste
Edwi n Pel ser wi nkel en de M u u to store
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van Nederland en eigenlijk
ook van de wereld.
5. Hoe kan je Muuto
het beste omschrijven
in de ontwerpen die zij
ontwerpen? Muuto past
goed bij de rest van de
collectie van de winkel
omdat het teruggrijpt naar
ontwerp tradities. Juist die
rijke ontwerphistorie vind ik
interessant.

€ 229. En tot slot niet
onbelangrijk: ik heb nog
nooit een klant in de
winkel gehad die de stoel
niet lekker vond zitten.
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7. In welke uitvoeringen
is deze stoel allemaal
leverbaar? (kleuren/
stoffen/onderstelsoorten) Er zijn enorm veel
combinaties mogelijk, vier
verschillende onderstellen,
en kuipjes onbekleed
of bekleed met stof of
6. Wat maakt de Fiber
leer. In het totaal 52
Chair van Muuto zo
bijzonder? Anders dan veel variaties voor het kuipje en
evenveel variaties voor de
van zijn soortgenoten is
versie zonder armleuning.
hij gemaakt van recycled
kunststof. Daarin is een
8. Zie je de Fiber Chair als
houtvezel verwerkt
waardoor hij niet “plastic” alleen eetkamerstoel of
is deze breder inzetbaar
aanvoelt. Het kuipje past
naar jou idee? Zeker
bijna onder iedere tafel,
breder. Hij wordt vaak
ondanks de armleuningen
gebruikt als makkelijk
en daarnaast is er
zittende stoel in de
sindskort ook een versie
huiskamer of bv in de hal
zonder armleuningen
of slaapkamer om kleding
geleverd. En dat voor
overheen te leggen.
een heel redelijke prijs.
De prijslijst begint bij
W i n ke l p a n d M u u to store, Piet H ein st ra a t 1 23 in D en Haag
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9. Wat is jou favoriete
ontwerp van Muuto? Dat is
een lastige. Een evergreen
is wel de E27 lamp. Zeker
door zijn sympathieke
prijs kan je hem overal
gebruiken of in groepjes
ophangen. De lamp is een
van de eerste ontwerpen
van het inmiddels 1O jaar
oude merk en hij lijkt wel
populairder dan ooit. Dat is
een goed ontwerp vind ik,
dat hij de tijd overleeft.

GIVE A WAY!
Ik mag een mooie stoel
verloten van Muuto! Deze
prachtige kunststof Fiber
Chair die je helemaal zelf
mag samenstellen t.w.v.
max. € 369,- Weet jij al
voor welke kleur jij zou
gaan? Doe mee met
deze Muuto Edwin Pelser
GIVE A WAY!

1O. En wat is de must van
dit seizoen uit de Muuto
collectie? Dat is de
nieuwste aanwinst in de
winkel. De Outline Sofa!
Erg elegant, in tegenstelling
tot veel andere banken is
hij niet alleen ontworpen
om op te liggen, maar ook
om op te zitten. In de
winkel staat hij de versie
bekleed met cognac leer.
Onweerstaanbaar!
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Hoe doe je mee?
1. Deel deze foto op jou
Instagram en waarom jij deze
stoel wilt winnen
2. Tag @muuto @edwinpelser
en @theobert_pot in je bericht
3. Gebruik de hashtag:
#muuto_thenicestuffcollector
Wij maken de winnaar op
26 december bekend voor een
waanzinnig mooi Kerstcadeau!

WEB SIT E:
WWW.E DWI NPE L SE R .NL
PRODU C T IE EN FOTOG R AFIE:
WWW.T HE NI C E STU F F COLLE C TOR .COM
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