’T HUIS VAN OORDEGHEM EN GANDIA BLASCO
EEN HARMONIEUZE SAMENWERKING

Vanaf de eerste dag dat het bedrijf als
meubelfabrikant op de markt kwam, werkte
Gandia Blasco samen met ’t Huis van Oordeghem.
Gandia Blasco’s visie over het buitenmeubel en
de uitbreidbaarheid van de collectie waren de
voornaamste troeven van deze nieuwkomer.
Tijdens de eerste 2 jaren werd de collectie
tegelijkertijd uitgebreid en op punt gesteld. De
uitgebreide ervaring en kennis van ’t Huis van
Oordeghem speelden hierin een belangrijke rol.
Dit niet in het minst dankzij de goede smaak en de
openheid van de klanten van ‘t Huis.
De ontwerpen van Gandia Blasco waren niet alleen
sterk in design an sich. Door hun eenvoud en hun
intrinsieke soberheid pasten ze ook harmonieus bij
vele meubelen uit andere collecties, een zeldzame
eigenschap voor designmeubelen. Bovendien
bleken het ook nog eens van meet af aan klassiekers
te zijn. Al snel realiseerde het Huis van Oordeghem
dan ook grote projecten met de collectie van
Gandia Blasco.

Gandia Blasco Showroom in België
De samenwerking loopt nu reeds 8 jaar en is
bijzonder succesvol zowel commerciëel als op het
vlak van uitwisseling en interactie. Het lag dan ook
voor de hand, dat bij de keuze voor een Belgische
Gandia Blasco Showroom er maar 1 adres kon
bestaan.
De showroom zal een apart onderdeel vormen
van ’t Huis van Oordeghem. Ze is gevestigd in het
oude huis van Arsène Goedertier * dat dateert
van 1709 en dat voor deze gelegenheid volledig
werd gerenoveerd. Deze prachtige locatie beslaat
ongeveer 600m² verspreid over drie verdiepingen
en heeft een terras van 80m².

* De man die het geheim van de bergplaats van de Rechtvaardige Rechters meenam in zijn graf.

Vooral voor professionelen en ook een beetje
voor particulieren
Het is een volwaardige afvaardiging van het
merk Gandia Blasco die moet beantwoorden
aan de noden van de professionele markt. De
professionele gebruikers, zoals architecten
en projectontwikkelaars hebben hun eigen
wensen. Om hieraan te voldoen, voorziet ’t Huis
van Oordeghem in technische oplossingen,
maatwerk, dossierkennis, opvolging, aangepaste
leveringsmethoden en dergelijke meer.
Tegelijkertijd zal deze showroom tijdens de
openingsuren van ’t Huis van Oordeghem ook
toegankelijk zijn voor de particuliere klanten,
zodat ook zij kunnen proeven van dit nieuwe
concept.

Wederom een nieuwe richting
Deze nieuwe stap in de samenwerking tussen ‘t
Huis van Oordegem en Gandia Blasco is uiterst
veelbelovend. Het is de vurige wens van de
fiere eigenaars dat dit nieuwe initiatief en het
bijhorende, dynamische elan worden verder
gezet en dat de Gandia Blasco showroom een
meerwaarde mag betekenen voor de gehele
sector van de buitenmeubelen.

Wordt vervolgd…
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