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Perfectie
Volgend jaar is Amelink Exclusieve Interieurs ruim zestig jaar een begrip in de nationale en 

internationale woonwereld. Dit is niet voor niets: het exclusieve Brabantse bedrijf onderscheidt 

zich in prachtige, unieke creaties van hoogwaardige kwaliteit. “Onze interieurs hebben een luxe, 

warme en klassiek eigentijdse uitstraling”, aldus interieurdecorateur Ninke Amelink.

Amelink Exclusieve Interieurs

als standaard
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raties. De unieke en authentieke stukken zijn met zorg samengesteld 

door moeder en dochter Amelink. Samen delen ze een grote passie 

voor bijzondere, veelal handgemaakte stukken, exclusieve stoffen en 

decoraties. Om aan alle wensen van de internationale klantenkring 

te voldoen reizen zij hiervoor de wereld rond op zoek naar de meest 

bijzondere en luxueuze collecties.

Volgens eigen smaak
De ongekende service houdt niet op bij de prachtige collecties die 

Amelink aanbiedt in haar diverse stijlkamers. Extra bijzonder is dat 

u bij Amelink Exclusieve Interieurs als klant de mogelijkheid heeft 

om geheel naar eigen smaak uw meubels te bekleden of capiton-

neren in de meest luxe stoffen, die door u persoonlijk kunnen wor-

den uitgekozen in de ruime, exclusieve stoffenkamer van Amelink. 

U kunt hiervoor kiezen uit topmerken als Ralph Lauren, Mulberry en 

Amelink Exclusieve Interieurs is een familiebedrijf pur sang: momen-

teel zwaaien de tweede en derde generatie de scepter, Els en Jos Ame-

link met hun dochter Ninke. Al meer dan vijfentwintig jaar is Amelink 

gevestigd in een sfeervolle wolfabriek in Tilburg. In het authentieke 

pand van 700 m² ziet u in alle ruimtes een spannende stijl terug van 

onder andere de Engelse, Franse en New Classic-style. In de prach-

tige, zorgvuldig ingerichte stijlkamers heerst een unieke sfeer: varië-

rend van een behaaglijk ingerichte woonkamer met handgemaakte 

meubels tot een authentieke Engelse bibliotheek/herenkamer waar 

sereniteit en intimiteit elkaar ontmoeten. Klanten raken in de grote 

woonwinkel geïnspireerd door de diverse stijl- en woonideeën.

Zoektocht naar bijzondere stukken
Wanneer u een bezoek brengt aan Amelink stapt u binnen in een 

wereld van exclusieve meubels, luxueuze stoffen en bijzondere deco-

“Onze interieurs 

hebben een 

luxe, warme en 

klassiek eigentijdse 

uitstraling”
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Pierre Fey. “Een antieke Franse fauteuil, die mensen in eerste instan-

tie willen wegdoen, restaureren wij van top tot teen door het meubel 

zorgvuldig te stofferen en opnieuw te patineren. Hierdoor kan het 

meubelstuk weer een echte eyecatcher worden.”

Persoonlijke interieurstyling
Wanneer u in uw huis een romantisch cottage- of Frans landhuisge-

voel wilt beleven zal Amelink u bijstaan met raad en daad: al decen-

nialang geven zij met een grote liefde en passie persoonlijk advies 

op maat. Dit doen zij volgens turn-key principe: zij zijn bij het proces 

betrokken van de eerste tekening en het meedenken bij een verbou-

wing tot de complete interieurstyling van een woning. Amelink mijdt 

hierbij massaproductie en kiest iedere keer voor een uniek en eigen-

tijds concept aangepast aan de persoonlijke wensen van de klant. 

“Als interieurdecorateurs vinden wij het zeer belangrijk dat een inte-

rieur past bij het karakter en de levensstijl van bewoners. Dit is voor 

iedereen anders en verandert ook gedurende de levensfase waarin 

men zit.” Een uitspraak die perfect past bij Amelink Exclusieve Interi-

eurs: dé plek waar al uw woondromen werkelijkheid worden en het 

onmogelijke een illusie blijkt.

Jaarlijks verzorgt Amelink op iedere zaterdag in de maanden 

oktober, november en december een onovertroffen wintershow voor 

haar klanten inclusief verzorgde high tea.  U bent van harte welkom 

op onderstaande data van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Zaterdag  30 oktober

Zaterdag  6 november

Zaterdag  13 november

Zaterdag  20 november

Zaterdag  27 november

Zaterdag  4 december

Zaterdag  11 december

Dinsdag tot en met zaterdag  is Amelink geopend van 10:00 uur tot 

17:30 uur, zaterdag tot 17:00 uur en op afspraak

Amelink Exclusieve Interieurs
Goirke Kanaaldijk 20

5046 AT Tilburg

Tel: 013-5434749

info@amelink.com

www.amelink.com

“Als interieurdecorateurs vinden wij het zeer belangrijk dat een 

interieur past bij het karakter en levensstijl van de bewoners”
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