LIVING

LIVING

‘Met de Flower kun je bijvoorbeeld nét even die
exotische twist geven, alsof je in een waanzinnig
boetiekhotel in Marrakesh verblijft’

uniek product in huis, geheel van Nederlandse bodem. De sleuven van Fractions schuiven
verticaal langs elkaar. Zo hoef je dus niet tegen
dikke lagen stof aan te kijken, zoals bij horizontale latjes het geval is.
F U N CT ION EEL MEETS DESIGN

Topdesigner Osiris Hertman ontwikkelde de
exclusieve raamdecoratie met Patrick van
Loosbroek van Unilux. ‘We hebben meteen
patent aangevraagd. Het geeft een fijn gevoel
dat we Fractions hebben kunnen onderstrepen met een octrooi. Houten shutters zijn allemaal hetzelfde. Des te interessanter als je
daar een variant op hebt. Toen we aan de slag
gingen met Fractions, bedachten we dan ook
dat je met verticale shutters veel meer kanten
op kunt qua vormgeving.’
Designer Osiris is ongelofelijk trots op het
product dat hij heeft ontworpen. ‘Mensen
die hun droominterieur bouwen, willen vaak
een paar goals afvinken: de open keuken, de
Quooker, de regendouche, de zwarte stalen
deur. In dat rijtje hoort Fractions nu ook al
thuis. Daar geloof ik in.’ Het is volgens Osiris
dan ook een kwestie van tijd voordat Fractions
een soortnaam wordt, zoals Quooker en
Luxaflex. Osiris: ‘Iedereen die het aanraakt is
enthousiast. Ik merk dat andere ontwerpers
en interieurstylisten er enorm blij van worden. Ik kreeg deze week nog te horen dat het
een ‘zachte’ uitstraling heeft, heel aaibaar,
ondanks het aluminium. Dat vind ik mooi om
te horen. Dat het zowel vernieuwend en praktisch is als sfeervol.’
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ractions zijn hét sexy antwoord op
shutters. Ze doen denken aan houten
jaloezieën – maar dan net even anders.
Je kunt uitpakken, met vormen, licht, kleur.
En vooral: ze schuiven verticaal langs elkaar.
‘Fractions zijn juweeltjes voor je huis.’
Kies voor het traditionele Louvre-design, of
maak een exotisch sprookje van je badkamer
met Cleopatras Eye. Klassiek zwart of wit?
Kan. Maar waarom zou je niet spelen met Fractions in Beach of Bronze Gold – of twee kleuren achter elkaar? Met Fractions haal je een

producten zoals deze gaan de komende jaren
overleven. We kunnen niet meer eindeloos
goedkope producten uit Verweggistan blijven
importeren voor een kwartje.’

DE
FRACTIONSDESIGNS
LOUVRE

traditioneel
DIAMOND

een sierlijk jaren
30-gevoel
MADNESS

tof voor in de
gym, een beetje
Rietveld-stijl
HEXAGON

geometrisch
hoogstandje
CLEOPATRAS EYE

sensueel

FLOWER

Arabisch tintje

Het lijkt een gouden duo: Osiris, de outgoing visionaire designer – die bijvoorbeeld
ook jarenlang de artdirection deed voor armbandenfenomeen Buddha to Buddha – en
Patrick, de realistische engineer met eindeloos veel bouwkennis. Beiden werkten ook al
samen voor de trendy nieuwe beachclub in
Boxtel LSeven (p.XXX).
A LS E E N M AA N SV E R D U I ST E R I N G

Spannend: kies de twee verticaal schuivende
aluminiumplaten voor een spannend effect
van twee kleuren die als een soort maansverduistering achter elkaar tevoorschijn komen.
Sturdy Black met Corten Steel bijvoorbeeld.

DU TCH DESIGN

R E C H TS :
OS I R I S
H E RT M A N &
PAT R I C K VA N
LO OS B R O E K

Behalve het design is Osiris trots op het Nederlandse karakter. ‘Fractions worden gewoon hier in Boxtel gemaakt. Op een keurige
manier in een gecertificeerde fabriek. Terwijl
houten jaloezieën vaak uit China komen – of
een ander ver land zonder transparantie over
de arbeidsomstandigheden. Ik merk dat we
met z’n allen een mindset ontwikkelen van
lokaal inkopen en produceren. En kwaliteits
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En ook op de vloer gebeurt er iets moois door
de lichtinval. Patrick: ‘Fractions zien er leuk uit,
maar je ervaart ze eigenlijk pas echt zodra je de
schaduw op de grond ziet ontstaan.’
Osiris: ‘Ik probeer spullen te ontwerpen die
van zichzelf al zo veel sfeer geven dat je niet allemaal extraatjes nodig hebt om je woning gezellig te maken. Al heb je maar een klein raam in
de badkamer, met de Flower kun je bijvoorbeeld
nét even die exotische twist geven, alsof je in een
waanzinnig boetiekhotel in Marrakesh verblijft.
Fractions zijn juweeltjes voor je huis.’
Door aluminium materiaal zijn Fractions bovendien geschikt voor het meest hectische huishouden. Zelfs voor in de badkamer. Patrick: ‘Ik
heb ze thuis al bijna twee jaar, er komt geen krasje op, niks. Het aluminium veert mee.’
E XC LU SI E V E M UST- HAVE

Patrick: ‘Het leuke aan dit product is dat het zijn
eigen enthousiaste ambassadeurs kweekt. Het
valt namelijk meteen op als je bij iemand thuis
Fractions ziet hangen.’ Osiris: De kwaliteit van
een tijdloos en toch enorm vernieuwend woonproduct heeft ook de tijd nodig om overal in interieurland te worden herkend. Zo moeten we bijvoorbeeld selectief zijn in onze samenwerkingen
en media-aanwezigheid, we willen ook niet te pas
en te onpas overal opduiken. Fractions mogen
een exclusieve must-have van niveau blijven. Wat
dat betreft is marketing een mooi vak.’
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