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DMD Amsterdam

De studio werd in 2017 door Dick Mulders opgericht en focust zich op

DMD Amsterdam was launched by Dick Mulders in 2017 and focuses

tijdloze designs met een internationale allure. Dick woonde eerder in

on timeless designs with international allure. Dick lived in London,

Londen, Sjanghai en Sidney, en deze wereldse invloeden sijpelen door

Shanghai, and Sidney and these worldly influences are seeping

in zijn werk. Zo krijgt elk interieurontwerp iets verrassends. Op subtiele

through in his work. It also ensures that every interior design has its

wijze is dit voelbaar in de materiaalkeuzes, Geuren, kleuren, vormen:

unique and surprising details. This can also be felt in the choice of

Ieder interieur van de hand van DMD
Amsterdam krijgt een signature piece.
Dat kan een aparte trap zijn, een
kroonluchter, een ontworpen meubel,
of – in het geval van het Oostenrijkse
chalet – een speciaal ontworpen open
haard.

All interior designs made my DMD
Amsterdam get a signature piece, which
can be a stunning staircase, a chandelier,
a unique and bespoke piece of furniture,
or – as in the chalet in Austria – the
specially designed fireplace.
materials as smells, colours, shapes can all trigger Dick Mulders to

alles kan een inspiratiebron zijn om tot een nieuw ontwerp te komen.

come up with a new design. A unique design that makes it fun and

Een uniek ontwerp dat het voor de bewoners telkens weer leuk maakt

comforting for the residents to come home, to discover something

om thuis te komen, iets nieuws te ontdekken.

new.

Ieder interieur van de hand van DMD Amsterdam krijgt een signature

All interior designs made my DMD Amsterdam get a signature piece,

piece. Dat kan een aparte trap zijn, een kroonluchter, een ontworpen

which can be a stunning staircase, a chandelier, a unique and bespoke

meubel, of – in het geval van het Oostenrijkse chalet – een speciaal

piece of furniture, or – as in the chalet in Austria – the specially

ontworpen open haard.

designed fireplace.

Dick Mulders, zijn rechterhand Marlou en de rest van het team willen

Dick Mulders, his trusted assistant Marlou, and the rest of the team

ontwerpen voor én met de klant. Ze luisteren goed naar de wensen

aim to design for and with the client. They listen carefully to the

van de bewoner, maar denken ook kritisch mee. De ideeën die worden

residents’ wishes but also offer their critical input. The proposed

aangedragen, krijgen een verrassende draai, om de klanten telkens net

ideas get a surprising twist to stimulate their clients to go out of their

iets buiten hun comfort zone te leiden zonder daarbij de aansluiting

comfort zone without losing sight of their wishes and requirements.

bij de bestaande woonwensen te verliezen. Daarin staat het gebruik

Furthermore, the studio always looks for ways to use authentic,

van authentieke, tijdloze materialen en bijzondere texturen telkens

timeless materials and unconventional textures. Every house needs

centraal. Iedere woning moet passen bij de bewoner en tegelijkertijd

to fit its residents like a glove while, at the same time, it should

zo speciaal mogelijk zijn. Thuiskomen moet een gevoel van eigenheid,

be as unique as possible. Coming home should exude a sense of

maar ook van vrijheid bieden. De ontwerpen van DMD Amsterdam zijn

individuality as well as freedom. The designs created by

het best te omschrijven als onderscheidend en vol lef!

DMD Amsterdam are best described as distinctive and bold!
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Licht, lucht en ruimte

Light, air and space

Op een helling aan de Millstätter See in Karinthië, Oostenrijk, ligt

On a slope along the Millstätter Lake in Carinthia, Austria, we find

deze moderne chaletwoning. Dit luxe vakantieoord voelt als een

this modern chalet-style house – a luxury holiday home that offers a

warm welkom na een lange reis. Het chalet heeft een oppervlak van

warm welcome after a long journey. The chalet has a surface area of

150 vierkante meter in combinatie met een even-zo-groot terras,

150 m2 and an equally large terrace. And this space is now used very

en met die ruimte is creatief omgesprongen. DMD Amsterdam

creatively. DMD Amsterdam got involved in this new-build project

De haard hangt vrij in ruimte op het
snijpunt tussen de keuken en het
woongedeelte. De stookopening kan
naar wens worden gedraaid, zodat men
optimaal van de warmte en sfeer van het
vuur kan genieten

The fireplace hangs freely in the open
space where the kitchen and living area
meet. The opening can rotate so that
the residents can optimally enjoy the
warmth and atmosphere radiating from
the fire wherever they are sitting

werd in een vroeg stadium betrokken bij dit nieuwbouwproject en

early on and this certainly shows in the harmonious final result.

dat is voelbaar in het harmonieuze eindresultaat. Zo konden zij een

They chose to remove the top floor from the original design, thus

verdiepingsvloer uit het originele ontwerp weglaten, waardoor een

creating a dazzling height of around seven metres. The beauty of the

bijna duizelingwekkend hoge ruimte van zo’n zeven meter ontstond.

glass roof, the bespoke staircase, and an eye-catching chandelier

Het glazen dak, een op maat gemaakte trap en een verrassende

seem to rival the impressive landscape outside.

kroonluchter maken dat deze ruimte niet onderdoet voor de
schoonheid van het landschap erbuiten.

This comes as no surprise as the idea was to have the interior and
exterior blend into each other. This effect has been realised by

De achterliggende gedachte was dan ook dat buiten en binnen

ensuring that the visible lines within the landscape continue inside and

naadloos in elkaar zouden overgaan. Dat effect is gerealiseerd met een

by the subtle choice of materials and textures. All this has resulted in a

lijnenspel dat van exterieur naar interieur doorloopt, en een fijnzinnige

feeling of unity whereby spaces flow into one another, which is most

afstemming van materialen en texturen. Het gevoel van eenheid

strikingly seen in the bedroom. The master bedroom, the en-suite

heerst overal: ruimtes vloeien in elkaar over, wat het meest bijzondere

bathroom, and the walk-in wardrobe are all in one space, but thanks

effect in de slaapkamer geeft. De hoofdslaapkamer, badkamer ensuite

to the clever addition of semi-transparent room dividers of European

en inloopkast bevinden zich in één ruimte. Door een samenspel van

walnut, the room still contains separate but not enclosed spaces.

semi-transparante roomdividers van Europees notenhout is de kamer

This allows for natural daylight streaming into every part of the room,

alsnog in aparte ruimtes ingedeeld, zonder dat deze afgesloten zijn.

which feels like a luxury hotel suite with breathtaking views from the

Op deze manier heeft elk gedeelte natuurlijk daglicht en oogt het

bed and bath.

geheel als een luxe hotelsuite, met een adembenemend uitzicht vanaf

One of the other eye-catching features is the designer fireplace.

het bed en vanuit bad.

The fireplace hangs freely in the open space where the kitchen and

De feature van deze woning die het meest in het oog springt, is een

living area meet. The opening can rotate so that the residents can

design open haard. De haard hangt vrij in ruimte op het snijpunt

optimally enjoy the warmth and atmosphere radiating from the fire

tussen de keuken en het woongedeelte. De stookopening kan naar

wherever they are sitting.

wens worden gedraaid, zodat men optimaal van de warmte en sfeer
van het vuur kan genieten.

The choice of materials was inspired by the natural surroundings
and seasonal changes. This inspiration has been translated into bold

De natuurlijke omgeving en alle seizoenen vormden de inspiratiebron

and modern materials like granite, marble and oak. The combination

voor de materiaalkeuze in het chalet. Deze inspiratie heeft zich

creates a modern look and feel with a warm, velvety edge. The lake,

vertaald naar krachtige en moderne materialen: granito, marmer en

which can be seen from every part of the chalet, plays the leading

eiken. Samen zorgen ze voor een moderne uitstraling, met een warm

role. The keywords are light, air and space. The result is a true gem: a

en fluweelzacht randje. Een hoofdrol is weggelegd voor het uitzicht

place to celebrate holidays in a private home. Comfort and luxury in

op het meer, dat in elke kamer zichtbaar is. De sleutelwoorden hier

summer and winter.

zijn licht, lucht en ruimte. Het resultaat is een pareltje: een plek om
sfeervol vakantie te vieren in eigen huis. Comfort en luxe in zomer én
winter.
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