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STYLING 
Je terras en balkon
als tweede verblijf

XXL
DESIGN
EDITIE !

Roest - pastels - asymmetrisch – ambachtelijk 

Interieurtrends 2020

Summer vibes

SHOPPING Het mooiste design… van je vakantiegeld!

Vakantiesfeer thuis: 8 interieurs

COLLECTOR’S ITEM
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B R A N D / M E R KNieuwe
reeks

1963 1988 1990 1993 1995 2002 2004 2007 2011 2013 2015 2019
Ontstaan van de 

voorloper van Desalto, 
een ambachtelijk bedrijf  

in metaalbewerking.

De eerste uitschuifbare tafel  
‘Tendor’. Toen innovatief 

en nog steeds actueel.

Lichte en sterke
stoel ‘Sand’

(Pocci + Dondoli).

Lancering uitschuifbare tafel ‘Stilt’. 
Desalto krijgt een patent op 

het mechanisme.

De vier broers Orsenigo, 
erfgenamen van het 

familiebedrijf, maken een nieuwe 
start onder de naam Desalto

De veelzijdige collectie 
‘Helsinki’ ziet het daglicht 

en wordt later nog 
uitgebreid.

‘Liko Glass’, een  
glazen tafel met stalen  

poten (Arik Levy).

Tafel ‘Mac’ (Pierluigi Cerri): 
een sterk staaltje van 

technologische en 
architecturale creativiteit.

Lange tafel ‘25’ (Metrica) 
van slechts 25 mm dik.

Tafel ‘Element’ (Tokujin 
Yoshioka). De metalen delen 
lijken te wankelen, waardoor 

je ernaar blijft kijken.

Met tafel ‘Fan’ (Piero Lissoni) van 
eikenhout en ruw gelakte 

metalen poten zet Desalto een 
andere stijl neer.

Iconische tafel ‘Clay’ 
(Marc Krusin),  

een sculptuur in  
de ruimte.

Desalto lanceert 
heel wat 

nieuwigheden  
(zie hierboven).

Desalto
Jaar van oprichting: 1990
Locatie: Cantù, in de designstreek 
Brianza (Italië)
Specialiteit: complete designs met 
minimalistische look
Belangrijkste materiaal: metaal

DE NIEUWIGHEDEN VAN HET MERK (2019)
Collectie ‘Void’ en tafel ‘MM8’ (Guglielmo Poletti), 

boekenkast ‘Step’ (Nendo), stoel ‘Aria’ (Atelier Oi), 
collectie ‘Strong’ (Eugeni Quitllet)  

en ‘Mun’ (Maria Ferrarini).

‘Mun’

‘Step’

‘Strong’

ONTWERPERS

Guglielmo Poletti

“Desalto is mijn 
allereerste industriële partner. Twee jaar 
geleden spotte Gordon Guillaumier, artistiek 
directeur van Desalto, mijn werk bij Rossana 
Orlandi tijdens Milaan Design Week. Ik 
focuste mij toen op limited edition-werken en 
producten op maat. Ik was nog niet op zoek 
naar een partner in de industriële sector, 
maar de tijd was rijp (drie jaar na mijn 
afstuderen) en het resultaat van onze eerste 
samenwerking, de collectie ‘Void’ (zie 
hiernaast) en tafel ‘MM8’, was verrassend. 
Desalto liet mij inzien dat je niet altijd veel 
compromissen hoeft te sluiten als je op 
industriële schaal werkt. Dat je dan evengoed 
vrij kunt werken – ik werk altijd met mijn 
handen en schets nooit - en de grenzen van 
materialen kunt verleggen. In hun fabriek kun 
je nog echt on the spot werken met 
ambachtslui en loopt het management ook 
gewoon rond in de fabriek. Dat was echt een 
eyeopener voor mij. Ik zie het als mijn 
industriële galerie (lacht). Heel binnenkort 
lanceer ik een nieuwe serie tafels bij Desalto, 
maar daar mag ik op dit moment helaas nog 
niks over verklappen.”
© GIULIA PIERMARTIRI

Marc Krusin

“Desalto is ‘extremely picky’ in het selecteren 
van producten en designers. Niet altijd 
makkelijk voor ons als ontwerpers, maar 
daardoor houden ze het niveau hoog. Dat 
bewonder ik aan hen. Piero Lissoni, destijds 
artistiek directeur van Desalto, vroeg mij of ik 
wat wilde ontwerpen zonder duidelijke 
briefing. Ik werkte jarenlang nauw samen met 
hem, dus hij kende mijn werk. Tafel ‘Clay’ 
(grote foto hiernaast) was een spontaan idee 
– met de focus op structuur - dat al snel de 
vorm kreeg van het uiteindelijke ontwerp. 
Hoewel ik eerst dacht aan een metalen 
structuur, switchten we naar polyurethaan in 
een mal omdat we dan meer vrijheid hadden 
en de vorm konden aanhouden die ik in 
gedachten had: een heel dun element tussen 
twee kegels, een driehoekstructuur. Het 
eerste prototype met polyurethaan – na veel 
schetsen en testen - was meteen raak. Het 
enige grote verschil is dat het tafelblad eerst 
deel uitmaakte van de bovenste kegel, terwijl 
we het uiteindelijk als los, derde element 
toevoegden, waardoor er meer maatwerk 
mogelijk is.”

De fIlosofie 
Desalto specialiseert zich van oudsher in metaalbewerking. Al vanaf het 
begin werken de broers Orsenigo, die het bedrijf in 1990 oprichtten, met 
zowel gevestigde namen als opkomende designtalenten. Ze blijven trouw 
aan hun vakmanschap, maar vernieuwen zich constant met als resultaat 
complexe designs met minimalistische uitstraling.

(I)CONISCH
Nog maar vijf jaar oud, maar nu al een van Desalto’s meest 

iconische ontwerpen, die heel wat prijzen op zijn naam heeft staan: 
tafel ‘Clay’ door ontwerper Marc Krusin. Het bovenste conische 

element en het blad lijken te balanceren op de conische poot en zo 
de zwaartekracht te trotseren.

UITGELICHT
De kruk uit de jongste collectie ‘Void’ van de Italiaanse 

ontwerper Guglielmo Poletti lijkt fragiel, maar is ijzersterk. 
De stalen platen zijn slechts drie millimeter dik, maar door hun 

gebogen structuur kun je er met een gerust hart op gaan 
zitten. Een knap resultaat voor een eerste samenwerking 

tussen de opkomende designer en Desalto, en een 
schoolvoorbeeld in het verleggen van de grenzen van 

metaalbewerking op industriële schaal.

GROEN VINKJE
Bij Desalto zuiveren ze 

water en wekken ze sinds 
2011 hun eigen stroom op 

met 1.730 (!) zonnepanelen. 
Zo voorzien ze het hele 

bedrijf van energie.

MEER ONLINE
De 2020-collectie is zo 

splinternieuw dat de items op  
het moment van druk in de 

fotostudio staan. Toch benieuwd? 
Je ontdekt de nieuwe serie  
tafels van Guglielmo Poletti  

voor Desalto op  
feelingwonen.be.

TEKST JACKIE OOMEN


