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Inrichten met
kartonnen meubels

Hoe richt je tijdelijk een onbewoond
huis neutraal en toch enigszins
sfeervol in voor niet al te veel geld?
Verkoopstyliste Sandy Utermark (40)
uit Gieterveen heeft de oplossing:
kartonnen meubelstukken die
nauwelijks van echt zijn te
onderscheiden.
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E en leegstaand huis verkoopt slecht.
Klanten kunnen zich vaak moeilijk in-
beelden hoe groot de keukentafel mag
zijn als er eenmaal een keukenblok is

geplaatst. Of hoe het bankstel staat in de woon-
kamer die klein oogt door het kale, grijze beton.
Inrichten met echte spullen is mogelijk, maar
niet goedkoop en bovendien onderhevig aan
smaak.
Utermark liep vorig jaar op een vakbeurs te-

gen de oplossing aan. Het bedrijf Cubiqz uit
Enschede toonde daar een keuken van karton,
bedrukt met een fotoprint met daarop een zwart
aanrechtblad en witte keukenkastjes. "Ik had
echt niet door dat het nep was en was meteen

enthousiast." Ze sprak de eigenaar aan en nu,
een paar maanden later, is ze contactpersoon
voor klanten in Groningen en Drenthe. In de
rest van het land werken nog een stuk of twintig
stylistes voor Cubiqz, zoals Menusha Styling &
Ontwerp in Franeker voor de Friese markt.
Het principe is simpel. Je geeft de maten van

de keuken door en die wordt als kartonnen
bouwpakket aangeleverd in modules van 30, 60
of 90 centimeter. Er kan zelfs een afzuigkap,
eveneens van karton, worden geleverd. Een
gemiddelde keuken staat in een paar uur op z’n
plek. Kosten: ongeveer 250 tot 300 euro.
Naast keukens levert Cubiqz bedden, tafels,

stoelen, banken, kasten en over een paar weken
ook badkamerinrichtingen, allemaal gemaakt
van karton. Sandy: "Voor de stoelen zijn er stof-
fen hoezen beschikbaar in een paar kleuren, die
je ook bij mij kunt huren. Evenals beddengoed
en ook accessoires zoals lampen en vloerkleden.
Soms combineer ik kartonnen meubelstukken
met echte", zegt de styliste. Ze kent nog een
ander groot voordeel van de kartonnen meubels.
"Ze zijn heel licht, zodat je er gemakkelijk mee
kunt schuiven. Zo kun je alvast wat ideeën op-
doen hoe de ruimtes er uitzien als je er eenmaal
woont. Je kunt er niet op zitten." De kartonnen
inrichtingsmodules zijn in principe voor eenma-
lig gebruik.
Tot vorig jaar werkte ze in de financiële we-

reld; eerst als verkoper bij een bank en daarna
als assistent-hypotheekadviseur. Met de oplei-
ding tot verkoopstyliste ging haar droom in

vervulling en zette ze haar eigen bedrijf op: Stra-
lend Huis Verkoopstyling. "Het is handig dat ik
door mijn vorige banen inzicht heb ik huizen-
verkoop. Ik spreek de taal van de makelaars en
projectontwikkelaars en kan er nu iets creatiefs
aan toevoegen. Ik weet hoe je een huis moet
presenteren. Het is belangrijk dat je dat goed
doet, want een potentiële koper heeft gemiddeld
de keus uit 25 huizen."
In Beilen en Peize heeft ze drie te koop staande

woningen ingericht met kartonnen meubels.
"Van leeg naar sfeer. Helaas zijn ze nog niet ver-
kocht, maar dat kan ook bijna niet. Ze staan net
in de verkoop."

Meer informatie:
www.cubiqz.nl; www.stralendhuis.nl;
www.menuscha.nl
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Sandy Uter-
mark schept
met kartonnen
meubels het
idee van een
ingerichte
woning.


