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ZIJN ‘OCEAN KITCHEN’ DESIGN, WAARBIJ HIJ DE TWEE DYNAMISCHE NATUURELEMENTEN WATER EN  
VUUR LETTERLIJK BIJ ELKAAR BRENGT DOOR EEN AQUARIUM TE BOUWEN ONDER HET FORNUIS, GING VIRAL 
EN DE AANVRAGEN STROOMDEN BINNEN VANUIT DE HELE WERELD. ROBERT KOLENIK FLIKT HET OP 33-JARIGE 
LEEFTIJD ZICHZELF IN DE KIJKER TE SPELEN VAN DE GROOTSTE CONCERNS EN PROJECTONTWIKKELAARS 
VAN DIT MOMENT. DE JONGE DESIGNER WORDT TIJDENS DE PRESENTATIE VAN ZIJN ALLEREERSTE BOEK ALOM 
GEPREZEN OM ZIJN VAKMANSCHAP EN BETROKKENHEID. KOLENIK IS NIET ALLEEN EEN ENTREPRENEUR TO 
WATCH, HIJ IS OOK NOG EENS MEDEOPRICHTER VAN PLASTIC SOUP FOUNDATION JUNIOR. MET ZIJN BEDRIJF 
KOLENIK ECO CHIC DESIGN STREEFT HIJ NAAR EEN ZO LUXUEUS EN ECOLOGISCH MOGELIJK DESIGN. 

Sinds het eerste begin is het portfolio van Kolenik 
Eco Chic Design snel gegroeid en omvat het 
een indrukwekkende diversiteit aan projecten. 
De Kolenik-stijl laat zich het best omschrijven als 
minimalistisch en warm. Zijn passie voor de natuur 
zul je direct terugzien in zijn designs. Met zijn 
team is hij altijd op zoek naar de meest duurzame 
oplossing binnen hun vakgebied. En ook al 
is Kolenik vertegenwoordiger van een nieuwe 
generatie Dutch designers die internationaal 
gerespecteerd worden, is hij nu eveneens bezig 
met de volgende generatie. Als medeoprichter van 
Plastic Soup Foundation Junior leert hij kinderen 
op jonge leeftijd de gevaren die de vervuiling van 
onze zeeën en oceanen door zwerfplastic met 
zich meebrengt en de onvermijdelijke impact die 
dat heeft op al het leven in zee. Soms ontmoet je 
jonge ondernemers waarvan je weet dat je juist 
díegene in de gaten moet houden. Ondernemers 
die boven zichzelf uitstijgen. Die gewaardeerd 
worden om hun professionele aanpak én hart voor 
omgeving en maatschappij. Zo’n ondernemer is 
Robert Kolenik wat ons betreft. Met zijn luttele 33 
jaar weet Kolenik megaprojecten binnen te slepen, 
van particulier interieurontwerp tot luxueuze 
totaalconcepten voor de hospitalitybranche in 
binnen- en buitenland. Kolenik vertelt: ‘Toen mijn 
vader heel plotseling overleed in 2005, stonden 
mijn zus en ik er alleen voor. Zonder beide ouders. 
Een heel intense periode. Met in mijn kielzog 
het bedrijf van mijn vader. Het was meer een 

klusbedrijf, een renovatiespecialist. 
Ik werkte er pas een half jaar en 
moest het ineens op alle gebieden 
zonder ouders doen. Ik pakte door 
en het werd me al snel duidelijk 
dat ik het met de zaak verder 
moest zoeken dan ons “thuis” in 
Nijmegen. Sinds 2010 is het bedrijf 
onder de naam Kolenik Eco Chic 
Design gevestigd in Amsterdam 
en reis ik de wereld rond om onze 
projecten te sturen. Ik heb gekozen 
voor de naam Eco Chic, omdat 
natuurelementen en -producten 
de kenmerkende handtekening 
zijn van onze projecten. Ik zal 
voor het gebruik van materialen 

altijd blijven zoeken naar de meest milieuvriende-
lijke variant. En ik verras mijn cliënten regelmatig 
met een energieplan voor in huis om natuur- én 
kostenbesparend energie af te nemen zonder in te 
boeten aan functionaliteit en schoonheid. Negen 
van de tien keer heeft men niet eens door dat het 
design milieuvriendelijk is. Want voor de klant is 
het uiteindelijk het meest belangrijk dat het mooi, 
kwaliteit en praktisch is. Dan zorgen wij er wel voor 
dat het ook nog verantwoord is.’ •

ROBERT KOLENIK 
ECO CHIC

‘IK ZAL VOOR  
HET GEBRUIK 

VAN MATERIALEN 
ALTIJD BLIJVEN 

ZOEKEN NAAR DE 
MEEST MILIEU-
VRIENDELIJKE 

VARIANT’

Het eerste boek van Kolenik is verkrijgbaar bij de 
boekhandel en via www.kolenik.com bestel je  

een gesigneerd exemplaar.


