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Hans Kuijten
Schrunz
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FOTOGRAFIE: PETER BAAS

PURE Resort Schruns

Luxe en intieme droomplek

In het hart van het Oostenrijkse dorpje Schruns biedt het nieuwe PURE Resort 
Schruns plek aan in totaal 40 luxe, warme en ruime appartementen en suites. Hans 
Kuijten tekende voor het totale interieurontwerp. De Nederlandse topdesigner 
haalde zijn inspiratie uit de omgeving, maar zeker ook uit de moderne architectuur 
van het exterieur. 

KUIJTEN
Hans
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Het exterieur van de in totaal drie gebouwen is ontworpen door het ge-
renommeerde Oostenrijkse Architectenbureau Obermoser Architectur en 
trekt op prettige wijze de aandacht in het charmante dorpje, dat dankzij 
de mooie omgeving het hele jaar door toeristen weet te trekken. Het rijke 
interieur zorgt er direct voor dat we ons welkom voelen in het intieme en 
luxe resort. De lobby oogt warm en straalt comfort en rust uit. Een heer-
lijke sfeer, die Hans Kuijten heeft bereikt door slechts enkele natuurlijke 
materialen en een beperkt kleurenpalet toe te passen. Iets dat hij niet al-
leen in de lobby deed, maar ook in de 40 ruime verblijven van het resort, 
de prachtige wellnessruimte met sauna en de rustgevende ontspannings-
ruimte. Het resort is tevens voorzien van een buitenzwembad. 

SPANNING EN RUST
Een opvallend detail in het intieme resort is dat geen enkele verblijfsruim-
te dezelfde lay-out heeft. “De gebruikte materialen, afwerkingen, meube-
len en accessoires in de suites en appartementen zijn overal hetzelfde, 
maar de afmetingen en indelingen verschillen per accommodatie, waar-
door spanning in het totaalbeeld ontstaat. Terwijl de overal terugkerende 
materialen en meubelen voor rust zorgen”, aldus Hans. 

DUTCH DESIGN
Een onderscheidend meubelstuk in het resort is een door Hans Kuijten 
ontworpen stoel met de naam STRONG ONE. Mountain Residences, de 
ontwikkelaar van PURE Resort Schruns en het eveneens in deze uitgave 
getoonde PURE Resort Westendorf blijkt een rol te hebben gespeeld in 
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Stap in de wereld 
van Paauwe

Bij Interieur Paauwe komt alles samen. Of u 
nu gaat verhuizen, verbouwen of inrichten 
en of nu interesse heeft in vloeren, meubilair, 
ramen, haarden of maatwerkkasten, wij 
nemen graag al het werk uit handen. 
Informeer eens naar de mogelijkheden!  

TOTAALINRICHTER

Zuidweg 20a | 4316 LB Zonnemaire | T (0111) 40 13 18 | E info@interieur-paauwe.nl        WWW.INTERIEUR-PAAUWE.NL

EXPERT OP 
HET GEBIED 
VAN WONEN

Onze wereld bestaat uit een showroom van 10.000m² met een unieke 
collectie voor binnen en buiten. Waar u zich kunt laten inspireren door 
smaakvolle etalages en stijlkamers of deskundig interieuradvies en 3D 
visualisaties. Bij Interieur Paauwe maken we van uw huis uw thuis.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Hans Kuijten
Boordseweg 37
5671 AP Nuenen
Tel: 040-2842135 
info@hanskuijten.nl
www.hanskuijten.nl

Maretti Lighting
Bolderweg 7
1332 AX Almere
Tel: 036-5326612
postbus@maretti.com
www.maretti.com

Alphenberg Leather
Flagship Store
Grotestraat 180
5141 HD Waalwijk
Tel: 073-7470085
office@alphenberg.com
www.alphenberg.com

Pot & Vaas Sfeermakers
(alleen B2B)
Bedrijfsweg 21
5061 JX Oisterwijk
Tel: 013-5213002
info@potenvaas.nl
www.potenvaas.nl

PURE Resort Schruns
www.pure-resorts.com/schruns

Smeulders Interieurgroep
Collse Heide 2
5674 VN Nuenen
Tel: 040-2831817
info@smeulders-ig.nl
www.smeulders-ig.nl

Mountain Residences
www. mountain-residences.com

het ontstaan van dit prachtige meubelstuk. “Ze wisten dat ik er al een tijdje 
over dacht om eigen meubels te ontwerpen. Tijdens de ontwerpfase van 
de twee projecten zeiden ze dat als ik het zou doen en de creatie in de 
smaak zou vallen, ze voor beide projecten de nodige stoelen zouden be-
stellen. Dat gaf mij het laatste zetje om daadwerkelijk achter de ontwerp-
tafel te gaan zitten.” De STRONG ONE is volledig Dutch Design, want voor 
de realisatie van de stijlvolle en comfortabele stoel werkte de topdesigner 
nauw samen met Rob Koemans van Alphenberg Leather en Maarten van 
Goor van Jess Design. “De bekleding bestaat uit een perfecte combina-
tie van hoogwaardige en verfijnde meubelstof met leer van leerspecialist 
Alphenberg. De klant heeft de keuze uit negen verschillende kleurcom-
binaties. Zoals je ook in dit resort ziet, voegt de stoel karakter toe aan het 
interieur.”


