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Keahlian mendesain yang dimiliki Les Ensembliers mampu memperbarui 
bangunan Klasik bergaya Tudor menjadi hunian baru dan segar tanpa merubah 
nilai sejarah yang dimilikinya.
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Designer's Facts 
Firma desain ini telah melalui beberapa 
ajang penghargaan desain termasuk 
Emeritus Heritage Award dari Montreal 
Architectural Heritage Campaign. Karya Les 
Ensembliers pun terbentang luas dari Paris, 
Corsica, Palm Beach, Vancouver, hingga 
Montreal.

S
alah satu firma desain dan arsitektur berbasis di Montreal, 
Les Ensembliers, menambah hasil karya terbarunya yang 
mereka selesaikan pada tahun 2014 setelah melalui proses 
pembangunan dan rancangan selam dua tahun lamanya. 
Proyek ini merupakan pemugaran rumah besar bergaya 

Tudor di wilayah bergengsi di Montreal, yaitu distrik Westmount. 
Karya terbaru desainer ini dulunya merupakan properti klasik dengan 
arsitektual mewah baik luar maupun dalamnya. Jangka waktu selama 
dua tahun mereka gunakan untuk mendesain ulang seluruh ruang 
dengan merombaknya dan menambahkan berbagai detail baru. Salah 
satu tantangan bagi Les Ensembliers adalah bangunan ini bergaya 
Tudor, yang cenderung gelap dan terdapat sebuah tangga besar di 
tengah ruang. Mereka ingin mengubahnya agar terlihat lebih terang dan 
luas hingga meninggalkan kesan suram dan menjadi lebih lapang dan 
terbuka. Desainer juga ingin membangun akses penghubung dari ruang 
utama ke area lainnya tanpa mengubah banyak nilai sejarah arsitek 
bangunan ini. 

Sebelumnya Les Ensembliers pernah mengerjakan rumah pantai 
milik keluarga ini. Kini di lokasi dengan iklim yang jauh berbeda, jauh 
lebih dingin dari proyek sebelumnya, mereka menciptakan transformasi 
hunian dari sebuah gedung bersejarah menjadi rumah tinggal yang 
nyaman. Rumah yang akan ditempati di cuaca panas dan dingin, tentu 
memiliki beberapa kriteria yang berbeda dari rumah sebelumnya. Salah 
satunya ialah dengan menonjolkan suasana hangat dan nyaman, tanpa 
harus mengubahnya menjadi hunian kontemporer yang berlebihan. 
Beberapa elemen yang dapat membangkitkan kehangatan pada rumah 
ini adalah menampilkan koleksi dekorasi antik yang tersebar di seluruh 
penjuru rumah.

“Sangat mudah untuk mengecat kayu-kayu ini dengan warna natural, 
namun bukan itu yang kami utamakan disini,” jelas Richard Ouellette, 
desainer dan pendiri dari firma desain terkenal ini. “Dengan semua 
potongan dan detail kayu yang ada, kami memilih untuk mengecat baru 
sebagian dan membiarkan bentuk aslinya sebagai backdrop yang sesuai 
di tiap ruang.”

Visi desainer adalah untuk tetap mempertahankan moulding atau 
kayu profil dinding dan plafon asli pada rumah. Namun di lain pihak, 
mereka juga harus memperbaiki alur sirkulasi dan akses penghubung 
antar ruang. Dalam menanggulangi hal ini, Les Ensembliers mendesain 
ruang dengan bukaan besar, sehingga memberikan banyak cahaya alami 
sekaligus menciptakan koneksi antara kamar. “Tiap proyek yang kami 
kerjakan memiliki karakter unik yang tercipta berdasarkan zaman, maka 
kami ingin mempertahankan integritas dari bentuk asli rumah, sembari 
membuatnya lebih hangat, dan layak untuk ditempati,” cerita Richard. 
“Tujuan kami adalah mempertahankan elemen sejarah pada rumah 
ini dan memadankannya dengan sentuhan baru, serta menciptakan 
sebuah latar belakang sejarah dari cara hidup kita masa kini.”

Sentuhan tangan Maxime Vandal dan Richard Ouellette terlihat jelas 
pada tiap-tiap detailnya. Mereka membangun hunian yang segar dan 
baru, dengan nilai sejarah di belakangnya. Keahlian Maxime dalam 
arsitektur abad ke-18 terihat jelas pada hunian ini, sedangkan kekuatan 
Richard pada dekorasi interior memberikan nafas segar di dalamnya. 
“Dengan memahami aspek sejarah di balik bangunan ini kami dapat 
mengaplikasikannya keahlian kami dengan tepat pada tiap ruang, demi 
memadukan gaya abad ke-18 dengan desain kontemporer,” tambah 
Richard. “Pada akhirnya, perpaduan antara keahlian kami saling 
melengkapi dan menciptakan sebuah visi yang kuat,” tutupnya.

“Tiap proyek yang kami kerjakan memiliki karakter unik yang 
tercipta berdasarkan zaman, maka kami ingin mempertahankan 

integritas dari bentuk asli rumah, sembari membuatnya lebih 
hangat, dan layak untuk ditempati.”

Living Room
Dengan latar belakang gaya Tudor, Les 
Ensembliers menata ruang keluarga 
dengan perpaduan gaya desain Klasik 
dan Kontemporer, seperti penggunaan 
sofa Chesterfield dengan karpet bercorak 
geometris.

DETAIL Elite Grahacipta memiliki furnitur 
dan aksesori serupa.
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 Kitchen
Untuk menghindari kesan suram, 
dapur berdetail Klasik pun dipoles 
menggunakan warna putih, termasuk 
pada kabinet yang ada di sini.

DETAIL Kunjungi SieMatic untuk 
membuat dapur serupa. 

 Dining Area
Hunian bergaya Klasik tidak membuat 
Les Ensembliers terpaku pada satu 
gaya desain saja. Penggunakan meja 
dan kursi makan dengan gaya Modern, 
membuat terlihat atraktif.

DETAIL Box Living memiliki berbagai 
produk-produk Kontemporer.
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Bedroom
Kompilasi produk Modern dengan Klasik 
melahirkan perpaduan desain yang 
menawan. Les Ensembliers juga tidak ragu 
menggunakanwarna-warna deep dan segar.  

DETAIL RR Atelier memiliki koleksi furnitur 
serupa. 
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Dengan pemikiran dan pemahaman desain yang baik, sebuah ruang dapat 
terlihat hidup melalui beberapa dekorasi kontras yang atraktif, seperti warna 

dan corak yang berani, serta furnitur Modern.

renovation rewards

Salah satu tantangan bagi Les Ensembliers adalah bangunan ini bergaya Tudor, yang 
cenderung gelap dan terdapat sebuah tangga besar di tengah ruang, dengan 
mengubahnya agar terlihat lebih terang dan luas.

ATAS KE BAWAH 
Bellemeade Table 
Lamp, Currey and 
Company. oriental 
Ceramic urn, 
iDecorate. Core rug, 
Maja Johanssen, 
Kasthall. Elle Hex 
Coffee Table, Eco 
Chic.

KIRI KE 
KANAN Eighty 
Dalmally Allegro 
Wing Chair, 
Artisanti. Saari 
sofa, Brabbu 
Design Forces. 

style t ips



Juni 2016      Juni 2016 4140

Bedroom
Kompilasi produk Modern dengan Klasik 
melahirkan perpaduan desain yang 
menawan. Les Ensembliers juga tidak ragu 
menggunakanwarna-warna deep dan segar.  

DETAIL RR Atelier memiliki koleksi furnitur 
serupa. 

PH
o

To
G

RA
PH

y 
Co

u
rT

Es
y 

o
f 

 C
u

rr
Ey

 A
n

D
 C

o
m

pA
n

y 
pr

Es
s.

 C
o

u
rT

Es
y 

o
f 

k
A

sT
h

A
LL

 p
rE

ss
. C

o
u

rT
Es

y 
o

f 
ID

EC
o

fA
TE

 p
rE

ss
. 

Co
u

rT
Es

y 
o

f 
EC

o
 C

h
IC

 p
rE

ss
. C

o
u

rT
Es

y 
o

f 
A

rT
Is

A
n

TI
 r

pE
ss

. C
o

u
rT

Es
y 

o
f 

br
A

bb
u

 D
Es

Ig
n

 f
o

rC
Es

 p
rE

ss
.

Dengan pemikiran dan pemahaman desain yang baik, sebuah ruang dapat 
terlihat hidup melalui beberapa dekorasi kontras yang atraktif, seperti warna 

dan corak yang berani, serta furnitur Modern.

renovation rewards

Salah satu tantangan bagi Les Ensembliers adalah bangunan ini bergaya Tudor, yang 
cenderung gelap dan terdapat sebuah tangga besar di tengah ruang, dengan 
mengubahnya agar terlihat lebih terang dan luas.

ATAS KE BAWAH 
Bellemeade Table 
Lamp, Currey and 
Company. oriental 
Ceramic urn, 
iDecorate. Core rug, 
Maja Johanssen, 
Kasthall. Elle Hex 
Coffee Table, Eco 
Chic.

KIRI KE 
KANAN Eighty 
Dalmally Allegro 
Wing Chair, 
Artisanti. Saari 
sofa, Brabbu 
Design Forces. 

style t ips


