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MODERN MINIMAL
BLOG: DE SL AAPKAMER

Accessoires en bedtextiel met grafische patronen
geven een speelse draai aan de minimalistische slaapkamer

COLLECTIE

Neem snel een kijkje voor
de mooiste Modern Minimal vloeren

HOTSPOTS

Ontdek de leukste hotels met
een minimalistisch interieur.

GEEF JE

moderne interieur

nieuwe allure met marmer
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OP DE COVER
Loungestoel met hocker Vitra, tafellamp
Muuto via De Kasstoor, notitieboekjes
en pennen op hocker Sissy-Boy en Other
Stories, lucifers Vitra, wire stoel van Vitra
via Canoof, glazen tafeltje van Marry
Hessing via Helderr
VLOER
Premium Vinyl stroken – iD Inspiration,
Scandinavian oak medium grey (Tarkett)
Vloerkleed – Sense of Marble (Desso)
LINKERPAGINA
Zwarte eetkamerstoelen De Kasstoor, bordjes
grafisch en mok met fiets Pols Potten, etagère
zwart van Vitra via De Kasstoor, popcorn en
merengues Stach, thermoskan De Bijenkorf

Premium Vinyl tegels – iD Inspiration, Composite black (Tarkett)
Vloerkleed – Rodin, 9960 (Desso)
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RUIMTE IS OOK
EEN MEUBELSTUK
‘Door de bomen het bos niet meer zien’ is een uitspraak
die we allemaal kennen maar ons toch niet altijd op tijd
realiseren. We hebben vaak niet door dat we ons al lange
tijd in een omgeving bevinden die aan deze uitdrukking
gestalte geeft. Ons huis staat al snel vol of raakt uit
balans. Voor mij is het huis zelf kunnen zien en ervaren
een van de eerste stappen die ik zet als ik met een
nieuw ontwerp begin. Vaak zijn we te snel bezig om met
meubels en aankleding een huis karakter te geven, maar
voor mij is de stelregel altijd dat een huis zelf zonder
inrichting al genoeg uitstraling moet hebben.
Een juiste vloer draagt daar aan bij. Het is meestal een
van de eerste zaken waar je op stijlgebied een eerste
keuze in maakt. Strakke muren, mooi lijstwerk en dan de
juiste vloer. Misschien een industriële beton look, een
ambachtelijk patroon in hout, of een vloer met krachtige
donkere vinyl stroken. Dat is de basis voor je meubels
die daarna op dit “podium” mogen stralen.

op interieurgebied betere keuzes moeten maken om zo
zuinig om te gaan met deze planeet. Het “ontspullen”
is daarom hopelijk niet alleen een trend maar een
lifestyle aan het worden.
En zo is ook Modern Minimal een woonstijl die we
steeds meer toepassen. We willen een paar mooie
stukken in huis die we ook echt zien staan en waar
we lang plezier van hebben. Modern Minimal klinkt
als “duur” en “design” maar dat hoeft niet. Er worden
volop goede meubels ontworpen voor ieder budget.
Vloerkleden spelen een belangrijke rol om ‘ruimtelijk’
niet als leeg te ervaren. Een goed vloerkleed zorgt
voor harmonie en ruimtelijkheid. De kleur, de print
en de textuur bepalen hoe sterk de aanwezigheid is.
Jan des Bouvrie deed onlangs in ons programma de
uitspraak: “Ruimte is ook een meubelstuk”. Reden
genoeg dus om vooral voorrang te geven aan dit item!

Wij Nederlanders staan bekend om onze gezelligheid
en ons open karakter. We zijn ook Europees gezien
veelzijdig in inrichten en weten goed om te gaan met het
combineren van verschillende woonstijlen. Wij beseffen
steeds meer dat het maken van de juiste interieurkeuzes
belangrijk is. Dat het overdadig verbruiken van goedkope
woonspullen ons niet gelukkiger maakt en dat we juist
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15%

KORTING

Kijk snel op
pagina 19

Handdoek zwart grafisch Missoni via Co van der Horst, handdoeken
grijs H&M Home, fles groot Pols Potten, pompflesje Meraki

Premium vinyl – Tattoo, Stencil Concrete black (Tarkett)
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Koele kleuren en grafische dessins
zorgen voor een moderne look.

6

Blog:
De woonkamer

Raak geïnspireerd door
strakke lijnen en kleuraccenten.

Grafisch lijnenspel of simple & clean?
Hard of zacht? De mooiste voorbeelden
voor je op een rij.

Editorial
Michiel de
Zeeuw

17

Speel met architectonische vormen,
materialen en een mix
van structuren.

Do it
yourself

Ben je creatief?
Dan hebben wij
een paar tips
voor je…

24

Interieurtips

Combineer ruimtelijkheid,
kleur, print en textuur voor een
minimalistische sfeer.

BLOG WOONKAMER
Bank van Spectrum en poef De Kasstoor, glazen tafeltje van
Spectrum en laag tafeltje van Vitra via Canoof, plaid van
Missoni via Co van der Horst, driehoek & Vierkant vorm en
vazen grafisch Menu, zwarte vaas van NL Architects via Cor
Unum, karaf en waterglas donker glas Hema

BLOG: RUIMTE

DE WOONKAMER
Ben je op zoek naar wooninspiratie voor je moderne zitkamer? Wat
dacht je van een beetje kleur in huis! In het moderne interieur maak
je met vierkante kleden in verschillende kleuren een stijl statement.
De grote kleurvlakken op de vloer verrijken de sfeer als hedendaagse
kunst. De rest van het decor en de designmeubelen in de zitkamer
zijn neutraal van kleur. Zo blijft de totale uitstraling minimalistisch
en ingetogen chic. Maar ongemerkt wordt het door het vrolijke rood
en oranje toch een stuk gezelliger. Dé trend in design accessoires
is de combinatie van zwart met wit verwerkt in grafische dessins.
Toch vinden wij een klein rood kleuraccentje erbij niet verkeerd.
Coco Chanel deed dat ook al met haar lippenstift en wij doen het
met….tapijt!

Premium Vinyl stroken - iD Inspiration, Scandinavian oak medium grey (Tarkett)
Vloerkleden – Asteranne 8812, Asteranne 4201 (Desso)
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‘Een
magazine-proof
interieur is leuk,
maar voor een
thuisgevoel is
het belangrijk dat
je persoonlijke
elementen
terugziet.’

MODERN MINIMAL
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BINNENKIJKER
Anneloes reist het hele land door om huizen in ‘thuizen’ te veranderen.
Ze is sinds tweeëneenhalf jaar de trotse eigenaar van interieurbedrijf
Ann-Interiors. Ze ontwerpt interieurs en werkt deze van A tot Z uit. Als
we aan Anneloes vragen wat zij het allerfijnste huis vindt? Dan komen
we uit bij haar eigen minimalistische appartement in Amsterdam.

“Toen ik dit appartement kocht, was het
gedateerd. Het hele pand was toe aan een flinke
renovatie. Helemaal niet erg! Ik zag dit als een
uitgelezen kans om er volledig mijn eigen draai
aan te geven. Alle ruimtes in het huis zijn
opnieuw ingedeeld, ik heb een nieuw lichtplan
gemaakt en een design keuken gekozen. Waar
ik weinig aan veranderd heb, zijn de grote
raampartijen. Daar viel ik bij binnenkomst
direct voor. Maar wel besloot ik de kozijnen
in hoogglans zwart te laten schilderen, om ze
extra te accentueren.
Tegen één van de muren in mijn huis, staat een
wandkast. Ik vind het zowel bij mijzelf thuis,
als bij mijn klanten interessant om in zo’n kast
te spelen met accessoires. In mijn werk speel
ik ook met wandkleuren en het optische gevoel
van de ruimte. Daarmee is veel te bereiken in
een huis en het is iets waar mensen niet zo
snel voor durven gaan. Naar mijn idee moet
elk huis zo’n wandkast hebben waar je mooie
persoonlijke verzamelingen in kan uitstallen.
Leuk als een interieur magazine-proof is, maar

voor een thuisgevoel is het belangrijk dat je
een aantal persoonlijke elementen terugziet.
In dit huis is de klassieke design bureaustoel
van mijn oma een perfect voorbeeld van zo’n
persoonlijk item.
Ik heb dit bijzondere exemplaar opnieuw laten
spuiten in een zwarte kleur en heb hem een
nieuwe, blauwe, velours stoffering gegeven.
Natuurlijk is het feit dat deze stoel van mijn
oma geweest is al heel bijzonder. Maar ik vind
het ook heel mooi dat deze klassieker nu perfect
matched met verschillende stijlen. Binnen het
moderne, minimalistische interieur waar ik nu
in leef, past deze stoel erg goed. Maar mocht
ik in de toekomst voor bijvoorbeeld een meer
industriële stijl kiezen, dan kan ik deze stoel
ook mooi kwijt.
In mijn optiek kan je door middel van
comfortabele en luxe materialen het verschil
maken in huis. Als je start met een basic
interieur, voegt een luxueus item vaak precies
dat beetje spanning toe waar je naar zoekt.”
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ANNELOES
VAN DEN HEUVEL
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: eigenaar van
interieurbedrijf Ann-Interiors
Leeftijd: 31
Woont: alleen
Gek op: interieurs

HOTSPOTS
VA N M A A S T R I C H T TOT A N T W E R P E N : H OT E L S M E T E E N M I N I M A L I S T I S C H I N T E R I E U R O M TOT R U S T T E K O M E N .

Houd jij van strakke lijnen, design, rust in huis en een minimalistisch interieur? Dan past de Modern Minimal woonstijl goed
bij jou. Ook als je op stedentrip gaat, kom je graag tot rust en daar helpt een hotel met een minimalistisch interieur bij. Wij
vonden een paar pareltjes voor je.

NHOW
ROTTERDAM
Kunst, architectuur en een fantastisch
uitzicht dat is Nhow in Rotterdam.
De kamers strak gestyled. Een typisch
minimalistisch interieur; alles is clean.
Het kleurenpalet varieert van wit tot grijs.
Al vinden we in de gordijnen een kleine
strook okergeel en heeft de wand tussen
het slaap- en badkamergedeelte de kleur
van een gouden streep zonlicht. Prachtig!
TV. Die geen TV lijkt. Als je daarbij
optelt dat enkele kamers uitkijken op de
Erasmusbrug, is je verblijf compleet!

WAAR?
HOTEL ZENDEN
MAASTRICHT

Hotel NHow Wilhelminakade 137
3072 AP Rotterdam
nhow-rotterdam.com

HOTEL JULIEN
ANTWERPEN

Dit is naar ons idee het meest
minimalistische interieur van alle hotels
die we bezochten. Wit voert hier de
absolute boventoon. Veel meer kleur is
overigens ook niet nodig. We zien op de
slaapkamers slimme details in bordeaux
rood en zijn verliefd op de zwarte radiator.
Door middel van een lik verf wordt een
praktisch element in de ruimte ineens een
sieraad. Spiegels, design stoelen en dus
heel veel wit. Wat is dit minimalistische
interieur waanzinnig mooi.

Die kraan bij dat bad! Of die schitterende
strakke lampen. De badkuip is overigens
ook een sieraad en de designstoelen een
lust voor het oog. Dit is een modern
interieur zoals we het graag zien. Stijlvol
met de hoofdletter S. De popping-colours
die in enkele ruimtes gebruikt worden,
zijn opvallend, maar nooit te aanwezig.
Van de, van origine, klassieke ruimte is
perfect gebruik gemaakt zonder naar de
New Classic sfeer te neigen. En ook nog
eens gelegen in het centrum.

WAAR?

WAAR?

Hotel Zenden Sint Bernardusstraat 5
6211 HK Maastricht
zenden.nl

Hotel Julien Korte Nieuwstraat 24
2000 Antwerpen, België
hotel-julien.com
MODERN MINIMAL
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SHOPPING
1. Thermosfles Eva Solo via Fonq €34,95
2. Zwarte bijzettafeltjes van Visser & Meijwaard
via Helderr €491,00 3. iPhone hoesje geel Ferrari €39,95 4. Pretty happy bord Maarten Baas
via Canoof €79,00 5. Stoel Vitra via Co van der
Horst €538 6. Klok Vitra via Co van der Horst
€318,00 7. Gele vaas Geert Lab via Cor Unum
€184,00 8. Lampje Kartell via Canoof €156 9.
Wit kussen met kruisjes Pol Kussens €49,00 10.
Hexagon bijzettafel Thomas Eurlings via Helderr
€368,00 11. Tas geel Patricia Pepe €219,95 12.
Wandelementen/onderzetters Muller van Severen
€110,00 13. Plaid Vitra via De Kasstoor €365,00

5

Vloeren:
1. Desso Asteranne 6112 (Tapijt)
2. Tarkett Vintage Oak lund (Hout)
3. Tarkett iD Inspiration Polished concrete
medium grey (Premium Vinyl stroken)

8

VLOER 2
6

7
9

VLOER 1
10
11

VLOER 3

12
13

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Verf – kleurentester (Flexa), Tapijt – Asteranne, 4201 (Desso), Premium Vinyl stroken & tegels – iD Inspiration, Composite black (Tarkett), Premium Vinyl stroken & tegels – iD Inspiration, Scandinavian oak medium grey (Tarkett), Laminaat – Loft, Soft concrete dark
(Tarkett), Laminaat – Long Boards, Craft oak granite (Tarkett), Tapijt – Asteranne, 5101 (Desso), Tapijt – Rodin, 9115 (Desso), Linoleum
– Style Elle, Ferro (Tarkett), Tapijt – Montana, 470 & 495 (Bonaparte), Premium Vinyl – Authentic, Saw oak black (Tarkett)
MODERN MINIMAL
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PVC vloer
Collectie & Kleur: iD Inspiration –
Scandianvian oak medium grey

Prijs per m²

: €37,95

PVC vloer
Collectie & Kleur:iD Inspiration –
Composite cool grey

Prijs per m²

: €37,95

Linoleum
Collectie & Kleur: S tyle Elle - Ferro
Prijs per m²
: €34,95

GRAFISCH
LIJNENSPEL

COLLECTIE
UITGELICHT
Gek op een minimalistische sfeer? Wij hebben de mooiste vloeren op een
rijtje gezet: van grafisch lijnenspel tot colourful. Van harde tot zachte
vloeren. Kies je favoriet en vraag een staal aan (dessotarkett.nl)!
MODERN MINIMAL
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PVC vloer
Collectie & Kleur: iD Inspiration –
Rustic slate black
Prijs per m²
: €37,95

Hout
Collectie & Kleur: Heritage –
Oak lime stone brushed
Prijs per m²
: €79,95

Premium
Vinyl
Collectie & Kleur:A
 lmara –
Rock middle grey
Prijs per m²
: €20,74

LESS IS
MORE
NATURAL LIVING

14

TRENDMAGAZINE

SIMPLE &
CLEAN

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur:Desso Rodin 9115
Prijs per m²
: €91,24

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Desso Shades AA28-9526
Prijs per m²
: €31,24

Laminaat
Collectie & Kleur: Long Boards Craft oak granite
Prijs per m²
: €29,95

COLOURFUL

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur:D
 esso Asteranne 8211
Prijs per m²
: €64,99

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Bonaparte Montana 496
Prijs per m²
: €62,49

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Parade Touch eXtra 132
Prijs per m²
: €49,99

RECHTERPAGINA
Wandrek/memobord Gamma, klemmetjes House Doctor,
speelblokjes Kringloop, verf Gamma, origami papier
Hema, ringen en zwart touw Pipoos

MODERN MINIMAL
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DO IT YOURSELF:
HAAL DE
MODERN MINIMAL
STIJL IN HUIS

B E N J I J E E N F A N VA N E E N M I N I M A L I S T I S C H E W O O N S T I J L D A N Z I T J E WA A R SCHIJNLIJK NIET OP KNUTSELWERKJES TE
WA C H T E N . M A A R M O C H T J E TO C H C R E AT I E F
ZIJN EN LIJKT HET JE WEL BIJZONDER IETS
ZELFGEMAAKTS IN HUIS? DAN HEBBEN WIJ
E E N PA A R T I P S V O O R J E …

STAPELEN MAAR!
Die blokken van de kids waar je
al jaren niks meer mee doet, die
kun je eigenlijk nog het beste omtoveren tot een mooi kunststuk.
Klinkt misschien wat ambitieus,
maar toch weten we zeker dat jij
dit kan! Schilder de blokken in
kleuren die goed in je interieur
passen - wij adviseren max twee
tinten - en stapel ze op elkaar.
Zet het kunstwerk op een zuil,
schijn er een spotje op en het ziet
er binnen no time chic uit!

DE ZWARTE DRAAD
Leef jij op gespannen voet met eigen gemaakte werkjes? Nu niet meer. Dit is namelijk heel
eenvoudig. Koop een stalen ring, hang deze aan
een touwtje en span er in een vorm naar keuze
een touw omheen. Hang deze knapperds voor
het raam, boven je bed of gewoon in een mooie
hoek in huis. Dat ziet er strak en toch ook
decoratief uit.

CLIP IT

LEKKER VOUWEN

Wil je allerlei mooie items bewaren, maar ben je bang dat zo’n
verzameling een rommeltje wordt?
Dan is een eenvoudig stuk wit gaas
een hele goede oplossing. Koop
er mooie knijpers bij en je hebt
eenvoudig een strakke collagewand
gecreëerd. Overigens is het wel een
goed plan om met jezelf af te spreken slechts een maximaal aantal
knijpers te vullen. Anders wordt het
alsnog een rommeltje en dat willen
we natuurlijk niet.

Weet je nog? Origami? Dat deed
je misschien als kind. Maar
deze Japanse vouwkunst zien
we tegenwoordig weer terug in
schitterende, volwassen interieurs. Vooral kraanvogels aan een
touwtje doen het heel erg goed.
Houd het bij rustige kleurtonen
voor je woonkamer of kies juist
één knalkleur in het trappengat.
Boven de wieg doet deze kunst
het in pastel ook prachtig.
Meerdere opties dus. Maak er
wat moois van.

MODERN MINIMAL
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TRENDS UIT
KEULEN
Tijdens IMM, de internationale Meubelbeurs in
Keulen, hebben we de nieuwste trends gespot
op het gebied van interieur design. In 2018
spelen we met accenten in goud, geel, paars
en ‘lipstick’ rood en een bijzonder lichtobject
mag niet meer ontbreken. Inspiratie genoeg om
vandaag aan de slag te gaan met je interieur.
Door Monique van der Reijden

LIPSTICK RED
Ben je dol op kleur dan is er de trendkleur lipstick rood waar
je mee kunt experimenteren. Deze meest modische kleur
wordt toegepast met zwart en wit en heeft wel de nodige
lichtondersteuning nodig. Voor nog meer extravaganza voeg
je paars toe.
Foto: vloerkleed Desso Sense of Marble dessotarkett.nl

MARMER
In het minimalistische interieur creëer je een gevoel van luxe met de toepassing
van marmer. Als materiaal voor tafels en accessoires maar óók als print op het
tapijt zien we het terug. Zwart marmer is het meest exclusief en tijdloos. In het
trendy interieur worden er verschillende kleuren marmer met elkaar gecombineerd.

TRENDKLEUR BL AUW
Het geeft een modern interieur meteen een klassiek-sportieve uitstraling.
Donkerblauw is de nieuwste en meest stijlvolle trendkleur van dit voorjaar.
Tijdloos en elegant. Prachtig als bank, bijzettafel of verwerkt in een eetkamerstoel
waardoor de strakke eettafel minder ‘streng’ wordt. Blauw als kleur op de muur
werkt ook goed en combineert mooi met messing accessoires.

Foto: bank 7880 Embrace van gelderlandgroep.com

Foto: Das Haus IMM Keulen
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TAPIJT

L AMINAAT
HOUT

VINYL

PVC VLOER
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BLOG: RUIMTE

SLAAPKAMER
Door te kiezen voor minimalisme in de slaapkamer creëer
je een oase van rust. Een goede basis om gezond te slapen. Spelen met zwart-wit in het interieur werkt ook goed.
Het is tijdloos, modisch en altijd stijlvol. Combineer de
trendkleur blauw met zwart-wit dessins in bijvoorbeeld
dekbedovertrek en plaids om de strakke uitstraling te behouden. In plaats van een nachtkastje is een stoeltje ook
leuk om naast je bed te zetten. Nieuw zijn de grafische
patronen in behang, accessoires en bedtextiel waarmee
je een speelse draai geeft aan de Modern Minimal slaapkamer. Een perfecte basis voor deze minimalistische sfeer
is een vloer met een vergrijsde houtlook. Voor comfort
en luxe laat je zoveel mogelijk zachte materialen terugkomen in de slaapkamer met bijvoorbeeld een vloerkleed
onder je bed. Dit slaapt het lekkerst!

Bed Essential Auping, dekbedovertrek Osaka, Sprei Rivival
blue, sprei en kussen Mae Engelgeer alles van Auping
via Beddinghouse, stoel van Rietveld via Canoof, blauwe
vloerlamp van Muller van Serveren via Co van der Horst,
schoenen Vans
Laminaat – Long Boards, Craft oak granite (Tarkett)
Vloerkleed – Parade Touch eXtra 136 Deep Ocean (Desso)

DE EETKAMER
Zwarte eetkamerstoelen De Kasstoor, bordjes
grafisch en mokken met fiets Pols Potten,
etagère zwart Vitra via De Kasstoor, popcorn
en merengues Stach, broodrooster Dualit,
terrazzo snijplank Sostrene grene, houten
outline onderzetters Ferm Living, oliefles
en zoutmolen Nicolas Vahé, thermoskan De
Bijenkorf

Premium Vinyl tegels – iD Inspiration, Composite black (Tarkett), Vloerkleed – Rodin 9960 (Desso)

MESSING VOOR EEN
VLEUGJE CHIC
D E M O D E R N E K E U K E N W O R DT G E S T Y L E D
MET HIPPE ACCESSOIRES VOOR EEN
V L E U G J E C H I C . S C A N D I N AV I S C H E
DESIGNMERKEN ZIJN DAARIN VOORLOPERS. TRENDING ZIJN KLEINE
WA N D P L A N K E N , M E S S I N G K L E U R I G
BESTEK EN STEEDS MEER TEXTIEL IN
D E V O R M VA N TA F E L K L E D E N , P L A C E M AT S , G O R D I J N E N E N V L O E R K L E D E N .
Z WA R T E E E T K A M E R S TO E L E N Z I J N
PRAKTISCH EN TIJDLOOS EN GEVEN
H E T M A R K A N T E TA F E L B L A D D E H O O F D ROL IN DEZE KEUKEN. DE VLOER
H E E F T D E L O O K VA N B E TO N E N V O R M T
D E S TO E R E B A S I S V O O R D E M O D E R N E
KEUKEN.

INTERIEURTIPS
Wil jij ook de Modern Minimal woonstijl toepassen
in je huis? Lees hier hoe je door de combinatie van
ruimtelijkheid, kleur, print en textuur deze minimalistische sfeer door kunt voeren in verschillende
woonruimtes.

Tip 1

Foto: fermliving.com

Foto: Parade Touch eXtra tapijt van dessotarkett.nl

Tip 2

Foto: Desso Bouquette vloerkleed van dessotarkett.nl

MODERN WONEN MET MARMER EN GROEN
Hoe geef je de moderne woonkamer een trendy make-over?
Met de trendkleur groen! Je geeft als het ware de sfeer
een natuurlijke draai waardoor het aangenamer en gezelliger wordt. Dit wordt nog eens versterkt door marmer als
materiaal of als print toe te voegen. Ook hiermee refereer
je naar de natuur en dat is sfeervol, rustgevend en modisch.

Foto: Parade Touch eXtra tapijtcollectie van dessotarkett.nl

KOELE KLEUREN EN GRAFISCHE PATRONEN

Foto: lamp ed039 van edizionidesing.com

Wil jij een moderne slaapkamer met een luxe uitstraling? Speel dan
met koele kleuren zoals verschillende blauw-grijs tinten en grafische dessins. Houd de inrichting ruimtelijk met hier en daar een
grafisch zwart accent voor een minimalistische look. Met de blauwe kleurvlakken op de vloer creëer je optisch aparte ruimtes maar
behoud je het daglicht dat naar binnen stroomt. Zo maak je sfeer
met blauw tapijt in de slaapkamer; is dat even lekker opstaan in de
ochtend!

PASTEL IN DE MODERNE BADKAMER
Het wellness gevoel in de badkamer komt tot leven met de vergrijsde pastelkleuren roze, zalm en zand. Deze tinten verzachten de
zwart-witte basis die de meeste moderne badkamers hebben. Een
ambachtelijk gemaakte wandtegel geeft de natte ruimte een doorleefd karakter. De verweerde betonlook van de vinyl vloer geeft de
totale sfeer een stoere draai en voelt prettiger aan je blote voeten
dan een koude tegelvloer. Kies mooi vormgegeven en lekker ruikende zeepjes; het essentiële stylingelement in de badkamer.

Tip 4

Tip 3

Foto: IKEA Livet Hemma

MONOCHROME WERKPLEK
Een bijzondere vloer kan het verschil maken in een interieur. Het visgraat patroon van deze vergrijsde vinyl vloer is
de perfecte basis voor een moderne werkplek. Het interieur
is monochrome zwart-wit en ingetogen chic, geïnspireerd
op de Scandinavische woonstijl. Haal échte designklassiekers in huis zoals de EA118 Vitra bureaustoel van Ray &
Charles Eames en de Tolomeo lamp van Artemide. Verzamel
zwart-wit foto’s en posters en zet ze tussen je boeken. Zo
decoreer je de wandkast op een trendy manier en oogt het
nooit slordig of saai.
Foto: Premium vinyl, Stencil Concrete black van dessotarkett.nl

Foto: sfeerbeeld dessotarkett.nl

Foto: Premium Vinyl stroken - iD Inspiration, Scandinavian oak medium grey van dessotarkett.nl

Foto: zeep via Anthrologie.com
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VLOER 1

4

7

SHOPPING
1. Kussen Fonq €16,95 2. Bijzettafel
9
rond Karwei €24,95 3. Vaas wit
origami Woonexpress €29,95
4. Notitieboekje Hema €3,50
5. Draadstoel Karwei €99,95
6. Plaid honeycomb Meyco €24,95 7. Klok Karlsson
Wehkamp €19,95 8. Vaas grafische print
WoonExpress €24,95 9. Mok WoonExpress
€2,95 10. Bijzettafel draad zeshoek Xenos
€19,95 11. Paspoorthoesje zwart/wit Hema
€4,00 12. Draadmanden Action €2,49
13. iPhone hoesje blauw smartphonehoesjes.nl €9,95

VLOER 2
8
12
10

11

Vloeren:
1.Bonaparte Montana 496 (Tapijt)
2.Tarkett Long Boards Craft oak granite (Laminaat)
3.Tarkett Woven Middle grey (Premium vinyl)

12

VLOER 3
13
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WIL JIJ NOG MEER LEZEN OVER DE
ALLERMOOISTE, LEUKSTE EN CREATIEFSTE
WOONIDEEËN? NEEM DAN EEN KIJKJE OP
WAT-IS-JOUW-STIJL.NL. OP ONZE BLOG
DELEN WE INTERIEURIDEEËN VOOR IEDERS
STIJL. NAAST NEW CLASSIC BIEDEN WE
DAAR INSPIRATIE OVER ELKE STIJL VAN
NATURAL LIVING TOT HAPPY YOUNG EN VAN
MODERN MINIMAL TOT INDUSTRIAL LIVING.

JE KUNT
ONS VOLGEN
O P FA C E B O O K ,
PINTEREST
& I N S TA G R A M !
HOUD JE ER MEER VAN OM MET EEN KOP
THEE OP DE BANK WEG TE DROMEN, TERWIJL
JE DOOR EEN MAGAZINE BLADERT? EVEN
GEDULD BINNENKORT KOMT ONS NIEUWE
MAGAZINE UIT.

www.wat-is-jouw-stijl.nl
www.dessotarkett.nl

https://www.facebook.com/watisjouwstijl/
https://nl.pinterest.com/watisjouwstijl/
https://www.instagram.com/watisjouwstijl/

