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U P D A T E   SPOTLIGHT

Waar niets overdreven aan is: hoe serieus Talenti  
de buitenruimte neemt. Want die verdient het om met 
dezelfde zorg ingericht te worden als elke andere ruimte 
waarin je leeft. Geen stugge stoffen of gedoe met 
kussens dus, want comfort is een leidend principe voor 
iedere ontwerper die voor het Italiaanse merk aan de 
slag gaat. Omdat het tegen een stootje moet kunnen, 
experimenteerde het bedrijf jarenlang met manieren  
om polyesters te weven die bestand zijn tegen weersin-
vloeden en toch aangenaam zacht ogen en aanvoelen. 
Dat alles in een onmiskenbare Made in Italy-esthetiek, 
die stijl en maatwerk ademt.

G E T A L E N T E E R D E  FA M I L I E 
Geboren uit een familiebedrijf dat voornamelijk werkte 
met marmer, groeide het sinds nazaat Fabrizio Cameli 
aan het roer staat uit tot een high-end outdoormerk en 
weten algauw architecten en (interieur)ontwerpers hun 
weg naar Talenti te vinden. Het merk bedient talloze 
hotels en bedrijven en realiseert dagelijks prestige-

EEN TUIN IS NIET GEWOON DE RUIMTE ACHTER OF ROND JE HUIS. 
VOLGENS BUITENMEUBELMERK TALENTI IS HET NIETS MINDER  
DAN EEN WOONKAMER MET UITZICHT OP DE WERELD. EN OOK  
AL LEENT NIET ELKE STADSTUIN ZICH VOOR DIE METAFOOR, WIJ 
HOUDEN WEL VAN DAT ITALIAANSE TALENT VOOR OVERDRIJVEN.
tekst Danielle Linders

TALENTI
De buitenmeubels van Talenti 
in een heuse woonkamer met 
uitzicht op de wereld
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projecten voor privéhuizen en boten in 54 landen 
wereldwijd. Voor zijn eerste Salone del Mobile in 2010 
slaat Talenti de handen ineen met ontwerper Karim 
Rashid. Dat is het startschot voor samenwerkingen met 
een keur aan internationale designers, zoals Marco 
Acerbis, en een prijswinnende samenwerking tussen 
Ramón Esteve en Christian Visentin.

B U I T E N G E W O O N 
In Nederland hechten we almaar meer waarde aan een 
fijne, goed ingerichte buitenruimte. Vooral lichte tinten 
blijven populair, die goed combineren met hout en 
andere natuurmaterialen en -tinten en zo een bohemien 
tintje aan de tuin geven. Talenti experimenteert al jaren 
volop met nieuwe stijlen en concepten. Ludovica + 
Roberto Palomba tekenden voor de comfortabele 
Cliff-collectie: voluptueuze kussens en handgeknoopte 

leuningen vormen de ideale sofa. Wij vielen als een blok 
voor de half geweven kamerschermen, een subtiele en 
beeldschone manier om zithoek of eettafel te beschutten 
zonder aan openheid in te boeten. Die vinden we in iets 
klassiekere vorm ook terug in de Cruise-Teak Collection, 
geïnspireerd op vroegere cruiseschepen. De meest 
recente Palomba-hit is George: een collectie meubels 
die in geen enkele woonruimte – binnen of buiten – zou 
misstaan. De elegante roestvrijstalen structuur is volledig 
bespannen met licht gewatteerd touwweefsel, wat de 
impressie van fluweelachtige bekleding geeft. Pure mate-
riaalbeheersing: het ontwerp slaagt erin een fauteuil of 
bank schijnbaar volledig te stofferen, terwijl het toch blijft 
ademen en dus snel droogt. De ronde vormen en royaal 
gevoerde kussens maken het een set meubels om je 
urenlang in te nestelen met een goed boek.
talenti-outdoor.nl

Maar de Talenti-meubels 
verruimen ook je wereld 
in een stadstuin

Recthsonder Tribal-lamp

C U C I N A 
I TA L I A N A 
In 2019 opende Talenti niet 
alleen zijn eerste flagshipstore 
in Milaan, maar lanceerde 
het ook Tikal: een lijn 
buitenkeukens die uitgaat van 
het principe van samenzijn. 
Elementen kunnen tegen  
een buitenwand geplaatst 
worden, maar komen nog 
beter tot hun recht als eiland. 
Tikal vormt dan tegelijkertijd 
een buitenbar, waar tijdens 
het koken iedereen als 
vanzelf naartoe getrokken 
wordt. Daarin proeven we 
Italiaanse passie: koken  
en eten doe je tenslotte met 
tutta la famiglia.



Terrasscherm Scacco H200 Partition ! 2800 gele buiten-
lampen Tribal big ! 3025, medium ! 1450 en small ! 919, 
allen Talenti-Outdoor bank en fauteuil Borea poa B&B Italia 
kunstwerk The Serenity of Your Chaos, archival pigment print 
poa van Shirley Villavicencio Pizango voor Art Fix kleed Spring 
rug ! 2422 Carpet Edition zwarte stalen stoel Valerie  
! 695 Serax witte bijzettafel Brise 54 ! 1150 Gervasoni 
tropische planten Chicplants outdoorlampjes Bellhop 
unplugged ! 235 Flos gele kandelaren en spiegel collectie 
Molecules va ! 38 Extra and Ordinary Design sculptuur 
Doggo ! 80 Siup Studio via Groen+Akker schaaltje van  
Yfke Beijer poa The Frozen Fountain groen boek Shortlist 
Amsterdam ! 32 van Groen+Akker 
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De franje aan parasol Umbra heeft iets 
weg van een vrolijk hoelarokje. De 

houten paal kan gemakkelijk uit elkaar 
en dat maakt de parasol een goede 

partner in crime voor een dagje strand. 
! 309 (200 cm) housedoctor.com

Alumaximum 
Met zijn nieuwste lijn  
borduurde het designduo 
Ludovica+Roberto Palomba 
voort op de eerdere Argo-
collectie. Die werd gemaakt 
van hout, maar voor de nieuwe 
collectie gebruikten ze 
aluminium. Verder heeft Argo 
Alu zuivere en geometrische 
vormen, gekenmerkt door grote 
zijbanden voor de kussens. 
! 2853 talenti-outdoor.nl

VERLICHTING 
Tot voor kort had Piet Boon veel robuuste buiten-
meubelen in de collectie. Maar daar komt met 
Timme verandering in. Deze lichtere, meer verfijnde 
eetkamerserie bestaat uit een teakhouten tafel in 
verschillende maten, een stoel (met armleuningen en 
zonder armleuningen) en banken. Uiterst geschikt 
voor kleinere buitenruimtes zoals terrassen en 
patio’s. De stoelen hebben taps toelopende poten 
en kunnen worden bekleed met kussens in de 
hoogwaardige stoffen van de Piet Boon-collectie. 
Set zoals hier afgebeeld va ! 14.427 pietboon.com 
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