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The kitchen, with its walk in pantry, is utilitarian yet rich - detailed in brushed wenge, honed marble and traditional 
Dutch tile.  |  De keuken met bijkeuken, uitgevoerd met geborsteld wenge, gezoet marmer en oud Hollandse ‘witjes’.

The West Side dressing room and library are contemporary, authentic and enduring - both fuse beautiful 
detail ing with longevity of purpose.  |  Bibliotheek in geborsteld eiken en West Side garderobe van zebrano.



Loft Amsterdam | Luxury FG 20 + 40 | anigre hout, de nissen bekleed met stingray - het leer vd pij lstaartrog - of bladzilver | 
anigre wood, nissen lined with stingray or silver leaf

The East Side dressing room, detailed in brushed oak, is boudoir elegant.  |  De East Side garderobe,  
gedetailleerd in zacht geborsteld eiken, biedt een vrouwelijke elegantie.

KATE HUME - VONDER

Vonder is f irst and foremost an expert manufacturer of furniture, with an extensive knowledge of techniques, 

f inishes and traditional craftsmanship. The results are hand made, tailor-made interiors that exude a timeless 

beauty, forming a natural f it with their inhabitants, architecture and surroundings.

The Crosby Concept encapsulates the joy of coming home. To a place of unassuming luxury where the memories 

are your own. It sums up Kate Hume’s view of modern living which echoes to the past yet will endure through 

the generations. Welcome home. 

Vonder is op de eerste plaats meubelmakerij .  Ambachteli jk vakmanschap wordt gecombineerd met een 

uitgebreide kennis van techniek en afwerking. Zo ontstaan interieurs op maat, die rust en tijdloze schoonheid 

ademen. Op een natuurli jke manier passend bij bewoners, architectuur en omgeving.

Het Crosby concept verwezenlijkt het behaagli jke gevoel van thuiskomen. In een sfeer van ingetogen luxe,  

waar je jezelf kunt zijn. Het belichaamt Kate Hume’s visie op modern wonen, een symbiose van invloeden uit het 

verleden en eigentijdse elementen, die de generaties doorstaat. Welkom thuis.
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