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Engaging the senses



Lianne Tio Luxury 
Rotterdam

Design to engage all senses 

De Lianne Tio Luxury boutique is een oase van absolute rust 
en luxe waarbij de opzet van vier kamers met ieder een eigen 
centre-piece, refereert aan boutiques in Parijs en Milaan. 
Verfijnde afstemming van de contrasten tussen warm en koud, 
hard en zacht met verschillende texturen en tinten in ieder 
oppervlak leidt tot een interieur dat natuurlijk en warm aanvoelt.

De unieke selectie producten in deze boutique zijn uitsluitend van 
de allerhoogste kwaliteit en gaven aanleiding voor deze mate 
van verfijning. De haptische materialen, de precieze detaillering 
van de displays, de aandacht voor een uitgebalanceerd 
klimaat en de perfecte verlichting creëren een unieke beleving. 
We hebben gezocht naar die balans waarin alle zintuigen op 
subtiele wijze worden aangesproken: een verademing in ons 
hectische en steeds meer digitale leven.

Een vijftal etalageboxen van gelijke grootte sieren de gevel 
van de boutique, als een verborgen parel net buiten de 
voetgangerszone in het stadscentrum. Langs de etalageboxen 
zijn vrije doorkijken open gelaten die de blik geleiden naar 
binnen. 

In de boutique kan de klant de tijd nemen om te genieten van 
exclusieve parfums, juwelen en accessoires. Door het palet 
aan kleuren, samengesteld uit zachte grijs- en bruintonen in 
combinatie met donkere contrasten, krijgen de producten 
alle aandacht. Unieke displays, wandbekleding en karpetten 
vallen binnen dit schema waar de achtergrond optimaal is 
vormgegeven voor een intieme zinnenprikkelende beleving.  
 

De bars om de klant te helpen nemen een meer sculpturale 
vorm aan, midden in de kamers. Er zijn stoere fauteuils om 
comfortabel op iemand te kunnen wachten. Van de bekleding 
van de plankjes tot de knopjes op de lades, ieder detail is 
weloverwogen. Er is geen naad of lijn te veel en alles heeft een 
functie. Soms met een knipoog naar de veelzijdigheid van het 
zintuiglijke zoals de gouden neus (studio Job) waarmee de lade 
van de parfumbar geopend wordt. 

 
Strenge kaders.
Evenwichtige ritmiek, een ingetogen kleurenpalet, strakke 
kaders: je zou een streng interieur kunnen verwachten met deze 
kenmerken. Maar dankzij de subtiele balans in de sensationele 
materialisatie en de unieke objecten, afgestemd op de beleving 
van de producten en het comfort van de klant, heeft de ruimte 
juist een warm en persoonlijk karakter gekregen. 
Museum.
De winkel is verlicht tot een niveau van 200 lux, dit komt overeen 
met de sfeer in een huiskamer. De producten worden echter 
verlicht tot wel 1500 lux. Ook luchtkwaliteit is op het hoogste 
niveau. Het verlichtings- en installatieconcept is overeenkomstig 
de technieken die in musea worden toegepast.
Juwelenrots.
Een uniek landschap is ontworpen voor het tonen van sierraden: 
“the Juwel Rock”, 7 meter in lengte. Stukken kunnen rond de 
glooiingen gedrapeerd worden en met richtspots uitgelicht. De 
vormgeving refereert aan het gebergte, en daarmee aan de 
herkomst van bijzondere stenen en grondstoffen.
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Ons haptisch systeem is gevoelig voor uiteenlopende 
eigenschappen van objecten. Met de tast voelen we textuur, 
maar ook warmte, koude, rondingen en of iets glad of stroef is. 
Natuurlijke materialen geven de visuele informatie door die in 
lijn is met de werkelijkheid. Essentieel voor een prettige ervaring. 

“Warm” is de afwerking van de juwelenbar: deze is bekleed met 
leer met daarin gelegd een HPL blad met softe structuur. De handen 
rusten hier langer op. Bovendien zorgt dit dat de producten optimaal 
ervaren kunnen worden. “Koud” en robuust is het kassameubel 

gemaakt van steen. De parfumbar heeft een marmeren topblad.
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Het mogen nooit de kosten zijn waardoor luxe gedefinieerd 
wordt. Luxe gaat in architectuur vooral samen met meer ruimte 
en daarmee juist ook de uitdaging om toch dat gevoel van 
warmte en intimiteit te scheppen. De nieuwe winkel voor Lianne 
Tio omvat totaal 300m2 en is onderverdeeld in 4 kwadranten. 
Bij een beperkter oppervlak definiëren praktische eisen vaak  
vanzelf de ruimtelijke opzet. Met de luxe van ruimte zijn deze ei-
sen volledig geïntegreerd in het ontwerp en ondersteunend aan 
de ruimtelijke ervaring die gericht is op de sensorische beleving 
van de producten en persoonlijke aandacht voor de klant. 

 
Lianne Tio Luxury liet ons de ruimte om tijdloze vormen en 
concepten te bedenken en deze tot in perfectie uit te denken: 
voor een ontwerper de ultieme luxe. Toewijding en tijd, dit alles 
in een scherpe dialoog met de opdrachtgever. Wij hebben ons 
voor deze winkel de luxe veroorloofd om bijzondere details te 
bedenken en te realiseren die het totaalconcept vervolmaken 
en nu niet meer weg te denken zijn uit deze bijzondere 
winkelervaring. Het zijn de details die niet opvallen, nooit op  
de voorgrond treden, maar soms wel met een knipoog verwijzen 
naar de producten waar het om draait.
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CLIENT

Lianne Tio Luxury 
 
PROJECT BRIEF

Design a boutique for a range of 
products unique to the Netherlands,  
with international appeal in a  
no-nonsense Rotterdam fashion. 
 
LOCATION

Weena-Zuid 142-144, 3012 NC  
Rotterdam
 

TIMELINE

February 2018 - September 2018
 

SIZE

300 m²

CONTACT

Fokkema & Partners Architecten.
Phoenixstraat 49B, 2611 AL Delft
015 2158281, pr@fokkema-partners.nl


