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Evert’s drij�racht om de meest ecologische materialen voor zijn 

producten te kiezen, is een heel persoonlijk verhaal. Zo waren 

huidproblemen de trigger om met natuurlijke sto�en te werken. 

Het ecologisch verhaal in combinatie met interieur maakte een 

vliegende start. 

Evert Groot werkt samen met de beste binnenhuisarchitecten en 

weet door zijn eigen ervaring als geen ander hoe belangrijk raam-

decoratie is. “De juiste raamdecoratie zorgt voor een mooi licht-

spel waarbij je een huiselijke, maar eveneens luxueuze sfeer cre-

eert. Daarnaast hee� het ook een functionele kant, zoals privacy 

en een goede akoestiek.” Voor het kleurenschema gaat Evert’s 

voorkeur uit naar tinten die je terugvindt in de natuur. “Ton-sur-

ton werkt altijd in een interieur. Het is subtiel, maar toch karak-

tervol. Het linnen zorgt voor een gedempte kleur die ontzettend 

stijlvol oogt. Welke kleur de klant ook verkiest, alles is mogelijk. 

Wij maken het met veel liefde op maat van elk interieur.”
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LAAT HET LICHT 
BINNENSTROMEN
Pure sto�en met karakter, daar staat Evert 
Groot volledig achter. Linnen en Hennep 
vormen de basis van zijn raamdecoratie 
en zorgen voor een prachtig lichtspel in 
je interieur. Met een rugzak vol ervaring 
weet Evert Groot als geen ander hoe je je 
leefomgeving een luxueuze uitstraling en 
persoonlijke touch gee�.

“Passie en maatwerk vallen meteen 

op. Ik ben dan ook van begin tot eind 

betrokken bij de vervaardiging van de 

sto�en. Vanaf de boer, tot de weverij 

en het kleuren van de sto�en, tot het 

wassen met lavastenen.We komen ook 

graag eerst bij de klant thuis langs. 

Zo kunnen we het juiste advies geven. 

Ook na de plaatsing houden we contact, 

want een persoonlijke service dragen 

we hoog in het vaandel. Zo halen we de 

gordijnen ook op voor een reiniging.”

“Wat de klant ook 
kiest,wij maken 
het met veel liefde 
op maat van elk 
interieur”

Sinds zijn vij�ien jaar zit Evert Groot in de 

sto�enhandel. Hij deed ervaring op bij een 

Joodse handelaar die zich op de kledingmarkt 

richtte. Zes jaar later besloot hij om op zichzelf 

te beginnen. Niet in de mode deze keer, maar 

in de interieurwereld. Hij reisde Europa rond, 

op zoek naar de beste, meest kwalitatieve stof-

fen. België en Frankrijk lokte interesse, waar 

voornamelijk het pure karakter van linnen zijn 

aandacht trok. 


