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BLOG: DE LEEFKEUKEN

Grenzen vervagen: de keuken van nu is
licht met een botanisch buitentintje

COLLECTIE

Neem snel een kijkje voor de
mooiste Natural Living vloeren

SHOPPINGPAGINA

Shop nu dat ene unieke item
voor in jouw huis

COMBINEER

hout

MET NATUURLIJKE

groen- en geeltinten

VOOR EEN WARM INTERIEUR

OP DE COVER
Mand Friday Next, vaas van Hella Jongerius The Frozen Fountain, geel velours kussen, stoel, tafellamp,
lamp en vogel Pols Potten, geel linnen kussen, gele
plaid Zara Home, kussen met gele franjes, witte
kussens Mrs. Me, witte plaid en hoepels Ikea, geel
krukje Nordic New, broek en top Other Stories
LINKERPAGINA
Katoenen handdoeken & zeeppompjes Sissy Boy,
puimsteen Dille & Kamille, kapstok en tafeltje HK
Living, vilten bollenketting Sukha Amsterdam,
houten stoel The Frozen Fountain, groen bakje
Bolia, handdoek en keramiek zeeppompje Zara Home

Premium Vinyl – Atrium Tex, Gea light grey (Tarkett)
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BRING THE
OUTSIDE IN
De tijd waarin we leven vraagt vaak om duidelijke keuzes.
We willen steeds vaker weten waar iets oorspronkelijk
vandaan komt. Doordat we tegenwoordig steeds bewuster
omgaan met zaken zoals voeding en de natuur, kan ons
interieur daar niet in achter blijven. Op interieurgebied
zien we al lange tijd de behoefte te willen weten hoe
iets geproduceerd is of welke ambacht er achter zit.
Alles komt samen binnen de Natural Living trend, waar al
deze aspecten hoog in het vaandel staan. Wie denkt dat
deze woonstijl hierdoor soft of braaf te noemen is, heeft
het mis want er zijn vele toepassingen te verzinnen. Het
is namelijk een basis die zich makkelijk laat combineren
met enerzijds zacht groen of vergrijsd blauw maar
anderzijds ook met donker grijs of zwart. Het wonen
wordt overzichtelijk, warm en uitgebalanceerd.
Veel van wat we vaak al in huis hebben zoals een mooi
stuk antiek of juist design, komt goed tot zijn recht
binnen deze trend. Door de brede basis kun je veel
kanten op zolang de oorsprong van het materiaal maar
leidend is. De focus ligt vooral op producten en texturen,
die direct zijn te herleiden uit de natuur.

een klassieke visgraat toe te passen, ontstaat er
een bijzondere en moderne mix van stijlen. Ook wol
op de slaapverdieping in de vorm van tapijt of een
vloerkleed geeft meteen die behaaglijke luxe die we
(her)kennen uit knusse hotels en interieurbeelden uit
de jaren ‘60. Juist die trend is weer helemaal terug
en is zeer geliefd als je kijkt naar het interieuraanbod
van vandaag.
Als we hout toepassen mag deze juist doorleefd zijn
en de planken breed en lang. Denk aan die oude
zoldervloer of een veranda van een oud zomerhuis.
Houden de praktische eigenschappen van een echte
houten vloer je tegen, dan kun jij je hart ophalen
met een Premium Vinyl vloer met houtlook. Deze is
eenvoudig in onderhoud en verbetert bovendien de
akoestiek en daarmee je comfort in huis. Door de grote
variatie in aanbod, geven vloeren je de mogelijkheid
je huis van een bijzondere basis te voorzien.

Qua vloeren zien we brede Premium Vinyl stroken in
de meest mooie, matte uitvoeringen voorbij komen.
Door juist een stoer dessin te kiezen maar deze in
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15%

KORTING

Kijk snel op
pagina 19
Premium Vinyl – Touch, Crafted oak warm beige
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Interieurtips

Inspiratie uit de natuur
voor jouw interieur.

BLOG WOONKAMER
Plaid en kussens Mrs. Me, bank van Diesel by Moroso
Co van der Horst, houten tafeltjes en boekentafeltje
Friday Next, ligstoel van Lensvelt Canoof, teckel The
Frozen Fountain, vaas Pols Potten, zandloper Zara
Home, doos onder tafel Keet, vloerlamp Functionals

BLOG: RUIMTE

DE WOONKAMER
We halen de sfeer van buiten naar binnen in
het landelijke interieur. Natuurlijke kleuren en
materialen passen perfect bij elkaar met in de
hoofdrol verschillende houtsoorten en de kleuren
groen en geel. Dit interieur is ruimtelijk met veel
daglicht en verbetert daarmee onze stemming!
Iedereen droomt van een houten vloer als basis.
Je kunt voor een laminaat vloer kiezen, maar
kijk ook eens naar de ruime keuze praktische én
betaalbare Premium Vinyl vloeren. Ze hebben de
look en structuur van hout, maar zijn onverslijtbaar.
Met zachte materialen zoals een groot vloerkleed
gemaakt van kamerbreed tapijt neemt het comfort
toe. In de grote ruimte kadert het kleed ook optisch
het zitgedeelte, waardoor je meteen een warm en
behaaglijk gevoel krijgt als je lekker languit op deze
loungebank ligt.

Laminaat – Woodstock, Sherwoord oak grey mocha (Tarkett)
Vloerkleed - Studio Nature, 2999 (Desso)
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‘Ik ben
praktisch
verslaafd
aan
planten’
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BINNENKIJKER
Toen Wilna dit mooie hoekhuis in Nijmegen ging bezichtigen, wist ze
niet dat ze halsoverkop verliefd zou worden. Maar met een voet over
de drempel, was ze verkocht. En het huis ook. Vooral de fijne tuin, het
vele licht en de indeling waarbij keuken, eet- en zitgedeelte op elkaar
aansluiten, gaven de doorslag.

‘Het enige minpunt van dit huis, was de vloer.
Er zat verouderd laminaat in en de mensen die
hier voor woonden, hadden een hond die de
vloer niet bepaald gespaard had. Dus die mocht
best vervangen worden. Ik ben altijd al groot
fan geweest van houten vloeren en zag toen ik
hier kwam wonen net de trend van de visgraat
overwaaien, dus al snel viel de keuze daar op.’
‘De fijnste plek in huis is voor mij de eettafel.
Wanneer familie langskomt, kunnen we hier
uren aan zitten en zo fijn bijkletsen dat we de
tijd compleet vergeten. Maar ook met vrienden
vind ik het heerlijk om hier te zitten. Lekker
tafelen en heel hard lachen; top vind ik dat! Ik
kook dan het liefst lekker uitgebreid met veel
verse kruiden. Ik heb ook een klein stukje in
mijn tuin omgebouwd tot moestuintje. Daar
verbouw ik mijn eigen bieslook, basilicum en
tomaten bijvoorbeeld.

materialen in een interieur verwerkt worden. Zo
ben ik gek op blank hout, wol, vilt en bamboe.
Juist de combinatie zorgt voor wat extra
spanning in het interieur. ’
‘Wat volgens mij in geen enkel huishouden mag
missen, zijn verse bloemen. Liefst heb ik een
soort van veldboeket op tafel. Wat dat betreft
was Bloomon voor mij de uitvinding van de
eeuw. Elke maand weer wordt er zo’n schitterend
wildboeket bezorgd. Echt heel mooi! Het voelt
steeds weer als een cadeautje. En van planten
krijg ik trouwens ook maar geen genoeg. Het
heeft even geduurd voordat ik de kracht van
planten ontdekte. Maar nu ben ik er praktisch
aan verslaafd. In elke hoek mag een plantje.
Dat maakt mijn huis nog zoveel sfeervoller.’

‘Ik vind wit, grijs én pasteltinten in huis heel
erg fijn. Ze zorgen voor een bepaalde rust waar
ik heel graag in thuis kom. Maar ook vind ik
het fijn als er veel verschillende natuurlijke
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WILNA ALBERS
Woonplaats: Nijmegen
Beroep: Marketeer
Leeftijd: 53
Woont alleen
Gek op: reizen, dansen en koken

HOTSPOTS
D E M O O I S T E N AT U U R L I J K E H OT S P OT S VA N D E B E N E L U X

Ergens ontbijten, een kop koffie drinken of gewoon van een goed broodje genieten is altijd fijn. Wanneer je dit in een rustige
omgeving doet, met veel licht, natuurlijke materialen en groen, kom je ook nog eens direct tot rust. Precies de reden dat wij de
leukste natuurlijke hotspots even voor je op een rijtje zetten. Geniet!

en?
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Z pagina 17
Kijk op

THE MEETS –
AMSTERDAM
Je kunt hier heerlijk gezond én lekker
eten. Alles is bewust gemaakt. Van de
matcha tea tot de vega burger. Hier kookt
men zonder geraffineerde suikers en dus
weten ze je bij The Meets vrolijk te maken
met lekker eten zonder toevoegingen. De
gevlochten lampen maken ons blij, maar
ook van de stenen muur, rotan stoelen,
turquoise kozijnen en houten bar komt
ons Natural Living gevoel tot leven.
Binnenkort in de Pijp in Amsterdam? Sla
deze spot dan niet over!

WAAR?
DIVERS ANTWERPEN

The Meets Cornelis Troostplein 3
1072 JJ Amsterdam
themeets.nl

CORNELIS –
UTRECHT

Macramé kleedjes, velvet kussens, hele
grote planten en een ontbijt dat je nog
jaren bij blijft; we hebben het over Divers
in Antwerpen. Kies een goede smoothie
bowl of detox sapje en geniet in een
rustige, maar toch zeer hippe omgeving!
Gelegen in de wijk Sint Andries in
Antwerpen, is deze ontbijt/lunchtent
een frisse verschijning met dusdanig
fotogenieke ontbijtjes dat je het vast niet
kan laten om je telefoon tevoorschijn
te halen.

Locaties met een natuurlijke uitstraling
hebben vaak een bewust karakter. Dat zien
we ook terug op de kaart van Cornelis.
Eerlijk, duurzaam of biologisch, zo ziet
Cornelis zijn producten het liefst. In deze
oude kruidenierszaak kun je naast een
goede kaart, ook een prachtig interieur
verwachten; lichte muren, houten tafels,
schitterende schetsen en een aantal
comfortabele groene stoelen. Leuk detail?
Het koetshuis achter de kruidenierszaak
is omgebouwd tot 1-kamer hotel.

WAAR?

WAAR?

Divers Volkstraat 9
2000 Antwerpen
diversantwerpen.be

Cornelis Maliestraat 16
3581 SL Utrecht
cornelis-utrecht.nl
NATURAL LIVING
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VLOER 2

18

1. Boek Fabrikoos prijs op aanvraag 2. Sneaker Acne €320 3. Klok van Piet
Hein Eek The Frozen Fountain €249 4. Bord met vogeltje van Hella Jongerius The Frozen Fountain €1410 5. Rugzak Sandqvist €299 6. Tafeltje van
Linteloo Co van der Horst €920 7. Bekertje De Bijenkorf €9,95
8. Powerbank The Frozen Fountain €55 9. Kussen van kurk Mrs. Me €119
10. Houten vogeltje via Nordic New €79 11. Witte afdruk blad Keet €28
12. Witte vaas van Hella Jongerius The Frozen Fountain €420 13. Kurken
krukje van Vitra Canoof €341 14. Muizenlamp van Selettie Canoof €69
15. Etui Bolia €80 16. Stoel van Moooi Canoof €809 17. Stoffen duif van
Christien Meindertsma Thomas Eyck €40 18. Lamp Eva Verheul prijs op
aanvraag 19. Sneakers met gouden detail Valentino €470
Vloeren:
1. Tarkett Pure Oak rustic cotton white (Hout) 2. Parade Chanelle 276
(Tapijt) 3. Tarkett iD Essential Cerused oak beige (Premium Vinyl stroken)

19

VLOER 3

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Tapijt – Touch eXtra, 174 (Parade) Premium Vinyl stroken & tegels - iD Essential, Soft oak beige (Tarkett), Premium Vinyl - Atrium Tex,
Gea light grey (Tarkett), Hout – Heritage, Oak blond brushed (Tarkett), Tapijt - Desso AirMaster® for Home, 2003 (Desso), Tapijt – Chanelle,
221 (Parade), Premium Vinyl – Atrium Tex, Gea light grey (Tarkett), Tapijt – Soft Sense, 171 (Parade), Tapijt – Touch eXtra, 121 (Parade),
Tapijt – Bouquette, 2916 (Desso), Laminaat – Long Boards, Soft ginger oak (Tarkett), Tapijt – Studio Nature, 2999 (Desso)
NATURAL
NATURALLIVING
LIVING

12

TRENDMAGAZINE
TRENDMAGAZINE

Premium
Vinyl stroken
Collectie & Kleur: iD Essential – Cerused Oak
light brown
Prijs per m²
: €27,95

Hout
Collectie & kleur : Vintage –
Oak copenhagen
Prijs per m²
: €85,95

Laminaat
Collectie & Kleur: Vintage –
Moonshadow light oak
Prijs per m²
: €24,50

WHITE & GREYWASH LOOK

COLLECTIE
UITGELICHT
Ben jij ook een fan van Natural Living? Wij hebben de mooiste vloeren
voor je op een rijtje gezet: van White & Greywash tot de Classic Wood
look! Kies je favoriet en vraag online een staal aan (dessotarkett.nl)!
NATURAL LIVING
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Premium
Vinyl stroken
Collectie & Kleur: iD Essential –
Soft oak beige
Prijs per m²
: €27,95

Hout
Collectie & kleur : Heritage –
Oak blond brushed
Prijs per m²
: €79,95

Laminaat
Collectie & Kleur: Longboard –
Soft ginger oak
Prijs per m²
: €29,95

NATURAL LOOK
NATURAL LIVING
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SOFT LOOK

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Desso AirMaster® for Home 1660
Prijs per m²
: €40,00

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & kleur : Desso Studio Nature 9199
Prijs per m²
: €40,00

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Parade Touch eXtra - 174
Prijs per m²
: €49,75

CLASSIC
WOOD

Premium
Vinyl stroken
Collectie & Kleur: iD Essential –
Soft oak brown
Prijs per m²
: €27,95

Premium
Vinyl stroken
Collectie & kleur : iD Essential –
Cerused oak brown
Prijs per m²
: €27,95

Laminaat
Collectie & Kleur: Woodstock –
Sherwood oak grey mocha
Prijs per m²
: €24,50

RECHTERPAGINA
Droogbloem: bloem, bloemenwinkel of uit
de tuin, boekje, Bijenkorf Wandkleedje:
touw, hobbywinkel, stokje, Gamma Lijsten:
lijsten, IKEA, Woonexpress, Kwantum,
bladeren, IKEA en Woonexpress Overige
accessoires, Bolia en Zara Home, kastje,
van Dijk en Ko Lepels: lepels, Partydeco.nl,
honing en tijm, supermarkt

NATURAL LIVING
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DO IT YOURSELF:
HAAL DE
NATURAL LIVING
STIJL IN HUIS

W E H O U D E N A L L E M A A L VA N M O O I E
DINGEN IN HUIS. MAAR ELKE KEER
W E E R WAT N I E U W S K O P E N , K A N A A R D I G
IN DE KOSTEN LOPEN. WIJ ZOCHTEN VIER
MANIEREN OM ZELF IN JOUW WONING
E E N N AT U U R L I J K E S F E E R T E C R E Ë R E N .
W E H O P E N D AT H E T J E I N S P I R E E R T …

MACRAMÉ MAG WEER

EEN MOOI VERHAAL
In oude boeken huizen vaak mooie
verhalen. Maar boeken kunnen ook
iets anders bevatten. Gedroogde
bloemen of bladeren bijvoorbeeld. Hoe
je zo’n item droogt? Kies een goed dik
boek, plaats hier de bloem of het blad
in, klap het boek dicht en laat dit drie
dagen zo liggen. Zeker weten dat het
resultaat er mag zijn.

Macramé was een tijdje
achterhaald. Maar niet
langer. Hang de ietwat
ouderwetse kleedjes in een
modern huis en een hippe
ruimte is een feit. Hoe je
zo’n kleedje maakt? Neem
een stok en een bolletje
wol, strik acht stukken
wol om de stok en knoop
vervolgens de stukken touw
links en rechts aan elkaar.
Helemaal niet moeilijk!

ALLE GEKHEID OP EEN LEPEL
OM IN TE LIJSTEN
Of het nou gaat om portretten of foto’s van die leuke
vakantie; herinneringen
horen in een lijstje. Maar
ook bloemen en bladeren
lenen zich perfect voor een
mooie lijst. Liefst een lijstje
met glas aan twee kanten.
Plak het item van je keuze
aan de achterzijde met een
klein plakkertje vast aan het
glas, et voilà!

Wat leuk zeg! Komt er bezoek,
heb jij kant en klare honinglepels
op tafel liggen. De grote truc
voor deze lepels? Temperatuur.
Koop een aantal houten lepels,
giet daar honing op en strooi
er bijvoorbeeld wat tijm overheen. Leg de lepels in de
vriezer en wacht tot ze
gestold zijn. Jij blij, je
gasten blij!

TRENDS UIT MILAAN
De jaarlijkse Designweek in Milaan is het belangrijkste event ter wereld als het gaat om het spotten
van de nieuwste trends op interieurgebied. Overal in de stad zijn op prachtige locaties collecties te zien
van gerenommeerde ontwerpers, topmerken en aanstormend talent. Opvallende nieuwe trend is dat de
grenzen tussen binnen en buiten snel vervagen!

RELIËF

ORGANISCH

Tegels zijn de nieuwste must have
in het interieur. Niet alleen in de
badkamer en keuken maar vooral in
de zitkamer, serre en slaapkamer.
We zien ze als wanddecoratie maar
ook verwerkt in tafelbladen. Het
meest trendy zijn tegels met een
grove reliëf structuur zoals deze
tegel Flora van Chiara Andreatti
met een plissé structuur die doet
denken aan het blad van een palm.

Dit interieur van Baxter laat zien hoe de grenzen tussen
binnen en buiten vervagen. Het grijze toon-op-toon
kleurenpalet doet de organische vormen goed tot zijn recht
komen. De meubelen zijn gemaakt van steen, klei, keramiek,
leer en rotan en worden bij voorkeur met de hand gemaakt.
Het outdoor gevoel wordt extra benadrukt door de verweerde
uitstraling van de wand en de vloer.

Styling
Tip

Tegelcollectie Flora van Chiara Andreatti voor Botteganove.it

VLECHTWERK

Sfeerbeeld van Elitis.fr

Etnische invloeden zie je terug in de nieuwe collectie van Elitis. Poefjes gemaakt
van natuurlijke vezels zijn een trend. Ze geven de kamer een landelijk en
uitheems karakter. Bij voorkeur zijn alle objecten met de hand gevlochten door
ambachtslieden. Dat grove vlechtwerk zien we momenteel overal terug. Van grof
geweven wandkleden tot lampen en accessoires!
NATURAL LIVING
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Stand van Baxter.it

TAPIJT

PREMIUM
VINYL STROKEN
& TEGELS

VINYL

L AMINAAT
HOUT
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BLOG: RUIMTE

DE LEEFKEUKEN
De keuken is de plek waar we het meeste
samenkomen; het warme, gezellige
centrum van het huis. Hier wordt gekookt,
gegeten en vaak lekker lang gekletst over
ons dagelijkse leventje. De grens tussen
binnen en buiten is aan het vervagen en de
sfeer in de leefkeuken is licht, ruimtelijk en
botanisch.
Maak van je vloer een eyecatcher en ga voor
een hout dessin in visgraatpatroon gelegd.
De lange Premium Vinyl planken vergroten
optisch de ruimte en verhogen het comfort
door de verbeterde akoestiek. Combineer dit
met tropische planten, houten meubelen en
de trendkleur groen om de natuur in huis te
halen.

BLOG KEUKEN
Stoel van Moooi Canoof, krukje Fabrikoos,
watertap, groene karaf met waterglazen House
Doctor, karaf met kurk Ikea, bord en schaaltje
Antiekmarkt, oliefles Bolia, trui en pantalon
Scotch & Soda, sneakers Adidas

Premium Vinyl stroken – iD Inspiration, Cerused oak beige (Tarkett)

EETKAMER
Krukje Fabrikoos, rotan stoeltjes, kussen HK
Living, ronde schaal Woonexpress, plant in
wekpot, Pikaplant, Fles kaarsenstandaard Friday
Next, glas en showcase Pols Potten, geurspray
Rituals, plaid Mrs. Me, hoed Kringloop, tafel
en bankje van Weltevree Canoof

Premium Vinyl stroken – iD Inspiration, Cerused oak beige (Tarkett), Vloerkleed - Desso&Ex, 7322- 621(Desso)

GO GREEN!
HET GROENE VLOERKLEED IN
DEZE EETKAMER IS EEN ECHTE
E Y E C ATC H E R . H E T B A M B O E
M OT I E F W O R DT V E R S T E R K T
DOOR DE VINYL STROKENVLOER
I N V I S G R A AT M OT I E F T E L E G G E N .
VUL AAN MET TROPISCHE PLANTEN, (GROEN) GEDESSINEERDE
KUSSENS EN HOUTEN MEUBELEN
E N J E H A A LT A L S H E T WA R E D E
N AT U U R I N H U I S .

INTERIEURTIPS
Haal jij inspiratie uit de natuur voor jouw interieur? Dan past de woonstijl Natural Living bij jou!
Lees hier hoe je deze woonstijl kunt toepassen in
je eigen interieur, dan kun je vandaag nog aan de
slag!

Tip 1

MIX KERAMIEK,
GL AS EN HOUT VOOR
EEN NATUURLIJKE
UITSTRALING

Het stylen van een tafel
in landelijke sfeer doe
je met servies, vazen en
schalen in natureltinten
gemaakt van keramiek,
groen glas en hout.
Speel daarbij met hoog
en laag, transparant
Foto: Servies van Sergio Herman voor Serax.nl
en geglazuurd en groot
en klein voor een decoratief effect. Dek de tafel
niet te netjes en symmetrisch, zo wordt de sfeer
natuurlijk en relaxed! Wist je dat chef kok Sergio
Herman ook een servies heeft ontworpen dat
past bij de Natural Living woonstijl?

Foto: Klippan plaid van Klippan

Foto: Grafisch mint behang Ferm Living

Tip 2
Foto: tapijtcollectie Parade Soft Sense

OLIJFGROEN & MINT
Geef het landelijke interieur een hippe update met
olijf- en mintgroen. Zeker in de slaapkamer hebben
naturellen in combinatie met groenaccenten een
rustgevend effect. En dat is de basis om lekker te
kunnen slapen. Hoe meer grafische details, hoe
moderner het wordt; denk bijvoorbeeld aan een
gedessineerd behang of een sierkussen met grafisch
patroon. Speel ook met natuurlijke materialen zoals
hout, wol en leer want zo haal je nog meer de natuur
in huis. Lichte en verbleekte houtsoorten zijn trendy
in deze Natural Living woonstijl.

Foto: Servies fish & fish van Paone Navone

Foto: Servies van Sergio Herman voor Serax.nl

Tip 3
Foto: sfeerbeeld dessotarkett.nl

Foto: Premium Vinyl vloer met houtlook van dessotarkett.nl

Foto: sfeerbeeld hkliving.nl

TROPISCH
Met grote tropische planten, houten krukjes
in de vorm van een boomstam en een hangmat in huis creëer je in een handomdraai een
botanische sfeer. Een oude stenen muur is
het perfecte decor voor deze ‘buitensfeer’,
maar je kunt ook behang toepassen met een
dessin uit de natuur. Posters en kaarten van
bladeren, tropische vruchten, insecten en
wilde dieren zijn ook leuk als wanddecoratie.
Hang ze als een ‘moodboard’ bij elkaar voor
een groots effect. Wie wil er nou niet met een
heerlijke cocktail onderuit in de hangmat?

Tip 4
Foto: Premium Vinyl vloer en Parade Touch eXtra vloerkleed van dessotarkett.nl

MATERIALENMIX
Een houten vloer of vinyl vloer met een houtlook is een
mooie basis voor een landelijk interieur. Leg hierop
een zacht kleed gemaakt van wol in een mooie naturel
kleur. De juiste mix van natuurlijke materialen zoals
hout, steen, wol en touw zorgen voor nog meer sfeer.
Zoek verder naar contrast in structuren en kleuren, net
zoals je dat in de natuur ziet. Maak bijvoorbeeld op de
dressoirkast een ‘stilleven’ van vazen, houtsnijwerk,
een stapel boeken en lijstjes in natureltinten. Met decoraties zoals veren, takken, kiezels of zelfs schelpen komt
de Natural Living woonstijl écht tot leven.

Foto: sfeerbeeld met hangmat van hkliving.nl

Foto: behang uit Siroc collectie van Eijffinger.nl
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SHOPPING

13

VLOER 2
15

1. Vierkant kussen HK Living €16,95 2. Stoel Karwei €89,95
3. Kussen Woonexpress €12,95 4. Mand Kwantum €14
5. Houten neushoorn HK Living €149 6. Lamp Leitmotiv
€89,95 7. Insectenhotel Xenos €5,99 8. Horloge Woodiful
€64,95 9. Hanglamp Eglo €39,95 10. Wanddoek HK Living
€12,95 11. Behang Kwantum €17 12. Espadrilles Mango
€49,95 13. Rotankrukje Kwantum €25 14. Radio Denver €25
15. Krukje met witte poten HK Living €68 set van 2
16. Zonnebril Woodiful €59,95 17. Bekertje cactus Urban
Nature Culture €3,99
Vloeren:
1. Tarkett iD Essential, Washed pine light brown (Premium
Vinyl stroken) 2. Desso AirMaster® for Home, 2003 (Tapijt)
3. Tarkett Atrium Tex, Legacy oak smoke (Premium Vinyl)

16

17

VLOER 3
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Michiel de Zeeuw

VORMGEVING
May Design
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Alexander van Berge
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Bregje Nix Concept & Styling
Dutch Style Company
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Michiel de Zeeuw, Joyce Wijnen,
Wilna Albers, Monique van der Reijden
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Brainworks

CONTACT ADRES
Taxandriaweg 15
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The Netherlands
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www.wat-is-jouw-stijl.nl
www.dessotarkett.nl

Beschrijvingen, kleuren en speciﬁcaties kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Desso is niet
verantwoordelijk voor typograﬁsche of fotograﬁsche
fouten. Het daadwerkelijke product kan afwijken van
de illustratie. Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is
verboden. De informatie in dit document is geen onderdeel van een prijsopgave of contract, is in opzet
nauwkeurig en betrouwbaar en kan zonder kennisgeving worden aangepast. De uitgever aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik
ervan. Publicatie hiervan verleent of impliceert geen
enkele licentie onder octrooirechten of andere industriele of intellectuele eigendomsrechten. In geval van
twijfel of bij verschil van uitleg prevaleert de Engelse
versie over alle anderstalige versies. © 2017 DESSO®.
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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 NATURAL LIVING, BIEDEN WE
DAAR INSPIRATIE OVER ELKE STIJL VAN NEW
CLASSIC TOT HAPPY YOUNG EN VAN MODERN
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 DAN…. IN NOVEMBER KOMT ONS
NIEUWE MAGAZINE UIT, WAARIN WE JE
MEENEMEN IN DE WERELD VAN NEW CLASSIC.

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

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

