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VIJFSTERRENPLUSINTERIEUR 
IN DE BERGEN PURE Resort Westendorf

Aan de rand van het Oostenrijkse toeristendorp 
Westendorf werd een bestaand resort vergroot met 
een compleet nieuw gebouw en omgedoopt tot PURE 
Resort Westendorf. Topdesigner Hans Kuijten ontwierp 
het oogstrelende interieur van de nieuwbouw, waarbij de 
infinitypool op het dak een ware eyecatcher is. 

Hans



106 107

Gelegen aan een 18-holesgolfbaan biedt PURE Resort Westendorf zijn 
gasten rust en een weids uitzicht op de omgeving en de imponerende 
bergen. De prachtige ligging maakt dat het luxe resort zowel in de zomer 
alsook in de winter in trek is bij toeristen. Hans Kuijten ontwierp een interi-
eur dat geborgenheid, comfort en luxe uitstraalt en helemaal is afgestemd 
op de omgeving en de wensen van zijn opdrachtgevers. Het lichte kleu-
renpalet en de natuurlijke materialen verlenen het sfeervolle totaalbeeld 
rust en warmte. De grote glaspartijen en het open karakter van de pu-
blieke ruimtes benadrukken de ruimtelijkheid in het resort en vergroten 
de connectie met de omgeving. 

LOBBY ALS EYECATCHER
De lobby van het riante resort is een toonbeeld van de creativiteit van 
Hans Kuijten. De ruimte is uitnodigend en geeft je een warm en welkom 
gevoel. Een sfeervolle plek waar je na het inchecken even rustig gaat zitten 
of waar je geniet van een drankje uit de aangrenzende bar. De haardpartij 
en het uitzicht completeren de fraaie setting. De bijzondere achterwand 
bij de receptie is gerealiseerd door leerspecialist Alphenberg. 
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ULTIEM GENIETEN 
Het serene, oogstrelende en luxe sfeerbeeld zet zich voort in de diverse 
verblijven – we tellen in totaal 52 appartementen, suites en penthouses 
– die het resort rijk is. Hoogwaardige en natuurlijke materialen, comfor-
tabel meubilair en luxe afwerkingen zorgen voor een huiselijke en aan-
sprekende sfeer in de ruimtes. Voor de ultieme ontspanning na een dag 
skiën, wandelen of golfen kunnen de gasten van PURE Resort Westendorf 
terecht in de twee wellnessruimtes, een fitnessruimte en de twee ver-
warmde buitenzwembaden, waar rust, vrijheid en het prachtige uitzicht 
voor perfectie zorgen. Ultiem genieten met zicht op de Alpen. 
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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 Westendorf 
www.pure-resorts.com/nl/
pure-resort-westendorf

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
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Mountain Residences

Het Nederlandse bedrijf Mountain Residences ontwikkelt en realiseert luxueuze 

appartementen, chalets en hotels in de Alpen. Het bedrijf herontwikkelt bestaande 

hotels of bouwt geheel nieuwe zogenaamde ‘aparthotels’. In deze exclusieve 

complexen komen de ruimte en de luxe van een appartement samen met de 

uitgebreide faciliteiten van een hotel, zoals restaurant, pool en wellness. De operatie 

en exploitatie van het resort wordt verzorgd door een professionele operator

Bent u benieuwd naar de kansen en investeringsmogelijkheden die er liggen? 

Kijk dan op: www.mountain-residences.com. Meer informatie over het luxe resort 

vindt u op: www.pure-resorts.com


