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vreemd. Natuurlijk botst het wel eens tussen ons drieën maar we hebben zo'n solide
basis dat dit ook kan. We gaan nog altijd met z'n drieën op inkoop. Vooral de inkoop
in Italië is altijd een feestje omdat het zo'n prachtig land is en zalig eten. "Vier jaar
geleden begon Britt met het ontwerpen van haar eigen Collectie By Rupert & Rupert
die bestaat uit eetkamerstoelen, banken, fauteuils, lampen en tafels. Een collectie
die continu streeft naar de balans tussen comfort, luxe, elegantie, functionaliteit
en emotie. De Collectie wordt gedistribueerd via een selectief dealernetwerk van
woonwinkels en decorateurs in Nederland en België. Rupert & Rupert heeft een
filosofie die luidt: "Wat we allemaal om ons heen verzamelen zijn veel meer dan gewone
meubelstukken. De tafels, stoelen en banken zijn een deel van onszelf geworden
vanaf het moment dat ze bij ons binnen staan. Ze vergezellen ons gedurende onze
reis door het leven, ze hebben een persoonlijke relatie met ons en zijn de spiegel van
onze interpretatie van gezelligheid, comfort en luxe." Britt: "In je huis heb je een paar
goede basics nodig die functioneel en mooi zijn. Onze meubelen onderscheiden
zich in comfort en gezelligheid, ze hebben sfeer én kwaliteit. Duurzaamheid en dus
kwaliteit vinden wij zéér belangrijk. We werken met basiskleuren die tijdloos zijn: wit,
zand, taupe en grijs.met accenten in kleuren zoals paars en groen. Op dit moment is

Tijdens haar studie werkte Britt Rupert al in het bedrijf Rupert & Rupert van
haar ouders. Een aantal jaren geleden nam ze het bedrijf over. Kroon op haar
werk is haar eigen label By Rupert & Rupert. Britt Rupert (39): "Je kunt wel stellen
dat het me met de paplepel is ingegoten. Ik vond het geweldig mee te draaien op de
beurzen. We waren een bedrijf dat werkte met agentschappen en eigen ontwikkeling.
Toen ik wat ouder was ging ik mee naar internationale beurzen en reizen naar landen
zoals India voor de inkoop. Ik ben er helemaal mee verweven. Op mijn negentiende
ging ik internationaal handelsrecht studeren, had een geweldige studententijd, heb
er vrienden voor het leven gemaakt. Het handelsreacht was zeer interessant, maar
uiteindelijk bleek de band met de interieurbranche te sterk te zijn. Dus kwam ik na
m’n studie te hebben afgerond, volledig in het bedrijf . En heb er geen moment spijt
van gehad. De combinatie creatief/zakelijk spreekt me enorm aan. Je ontmoet hele
leuke mensen en bovendien hou ik van mooie dingen. Wij werken altijd vanuit sterke
basics, zowel in collectionering, als in de presentaties. Door middel van de accessoires
op de juiste manier te gebruiken komt de sfeer naar voren. Dat een plaid en kussen
net even anders gelegd moet worden omdat de bank dan beter uitkomt, is ons niet
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de trend een combinatie van verschillende materialen. Leer, linnen, velours, bont, wol
en satijnachtige stoffen worden onbeperkt gecombineerd. Naast onze eigen collectie
Rupert & Rupert werken we ook met de collecties van Fendi casa en Guadarte. Fendi
casa is een onderdeel van het grote Fendi concern, een internationaal bekend modeimperium uit Rome. Het is een zeer decoratieve collectie voor het totale interieur.
De inspiratie wordt ontleend aan de sfeer rond reizen en avontuur. Guadarte is een
Spaanse fabrikant die in staat is verschillende sferen te creëren: klassiek of eigentijds
met de intensiteit van het nieuwe baroque of de eenvoud van het landelijk wonen,
met de gezelligheid van binnen of de uitgestrektheid van de wijde omgeving. Britt is
continue bezig met haar vak. "Ik lees veel bladen, ga veel naar internationale shows. En
kijk altijd - onbewust! - met een deskundig oog hoe iemand het thuis heeft ingericht.
Af en toe heb ik bijvoorbeeld een beetje de neiging als ik bij vrienden ben om de
kussentjes te gaan opschudden. Mensen denken wel eens dat ik continue mijn eigen
huis aan het veranderen ben maar dat is echt niet zo. De meubels die er nu staan,
staan er al jaren. Wel doe ik veel met accessoires zoals lampen, kunst, vazen, kussens
en plaids. Daarmee kun je met weinig werk toch de kamer een ander aangezicht

geven. Voor mij moet het vooral gezellig zijn. Zelfs als ik alleen ben, steek ik kaarsen
aan. Een mooi ingericht huis is natuurlijk super maar het gaat er uiteindelijk om met
wie je dat mooie huis deelt. Ik voel me gezegend met mijn familie en vrienden. Als ik
ze om me heen heb ben ik gelukkig, of ik nu in een kaal hutje op de hei zit of in een
luxe villa. Uiteindelijk gaat het om de warmte en gezelligheid die je met elkaar deelt.”
Voor meer informatie en verkooppunten: www. rupert.nl
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