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WELKE ROL SPEELT HET MEDIUM TEXTIEL 
BINNEN HET INTERIEUR 

Over een paar jaar bestaat een huis uit een vierkante blok, zonder muren of 
deuren. Om onderscheid te maken tussen ruimtes en toch een persoonlijke 
ruimte te creeren heb ik, als ontwerper, het idee om grote verschuifbare vilten pan-
elen te maken. Door deze met een bepaald systeem in huis te hangen kun je deze 
naar alle kanten schuiven in de ruimte. Hierdoor kan men de ruimte ideaal benut-
ten en de ruimte veranderen naar de situatie die zich voordoet. Heb je een groot 
feest, schuif je alle panelen aan de kant of als er bezoek is shuif je de 
panelen naar een aparte ruimte.
Omdat mensen toch privacy en warmte nodig hebben moet men een juist mate-
riaal kiezen voor deze wanden. Een materiaal dat geluid en koude tegen houd. Als 
men kiest voor vilt kan men deze textiele muren vergelijken met echte muren. Vilt 
heeft perfecte eigenschappen voor akoestiek, isolatie en warmte. Deze eigen-
schappen zouden perfect passen in de interieurarchitectuur. Het zou oplossingen 
kunnen bieden voor problemen die zich nu voordoen in moderne huizen of kan-
toorruimtes. Deze ruimtes zijn open, groot, vaak met een industrieel uitzicht en 
hoge plafonds waardoor de koude binnen kruipt en de akoestiek slecht is. Door 
vilt te integreren in het interieur zouden deze problemen voor een deel opgelost 
kunnen worden.

Daarbij heeft elk paneel een patroon waardoor men ook hiermee kan spelen. Men 
kan eigen patronen ‘bouwen’ door de panelen te verschuiven. Zo kan men als het 
ware heel het huis veranderen door nieuwe patronen te creëren of gewoon de 
‘muren’ te verplaatsen.
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VERSCHILLENDE PATRONEN OP VERSCHILLENDE 
PANELEN ZORGEN VOOR EEN EIGEN INBRENG IN HUIS



TOE SCHUIVEN VAN PANELEN ZORGT VOOR 
NIEUWE PATRONEN
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ALS DE PANELEN HELEMAAL ZIJN TOEGESCHOVEN 
KRIJG JE AAN DE ZIJKANT OOK EEN PATROON



VIRTUELE VOORSTELLING VAN DEZE PANELEN 
IN RUIMTES





OOK KANTOORRUIMTES ZOUDEN MET DEZE PANELEN 
PERFECT INGEDEELD KUNNEN WORDEN EN ZORGEN 
VOOR EEN OPEN GROTE RUIMTE EN/OF KLEINE 
RUIMTES


