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NEW CLASSIC
BLOG: DE WOONKAMER

Donkere houten vloeren maken een
come-back in het New Classic interieur

COLLECTIE

Ook een fan van de modern-klassieke woonstijl?
Neem snel een kijkje en kies je favoriete vloer

HOTSPOTS

Van Rotterdam tot aan Den Bosch:
we selecteerden de mooiste hotspots voor je

GA VOOR EEN

luxe sfeer

EN COMBINEER

wit en naturelle kleuren
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OP DE COVER
Roze fauteuil Edha Interieurs, plaid Zara Home,
vloerlamp Co van der Horst, tafel Birdman,
eetkamerstoelen via De Kasstoor, bronzen vaas
Maarten Baas via Cor Unum, papieren bloemen
Jorine Oosterhoff, vogel Museumwinkel Nijmegen,
lipstick Co van der Horst
VlOER
Laminaat – Lamin’Art, Manor oak vogue (Tarkett)
Vloerkleed – Contessa, 275 (Parade)
LINKERPAGINA
Bureau Kok Wooncentrum / Daily Design,
magazinehouder VT Wonen – webshop, bureaustoel
Baden Baden, bureaulamp en vaas blauw Pols
Potten, vaas hoog Daily Design /Kok wooncentrum, papieren bloemen Jorine Oosterhoff,
vergrootglas met handvat Zara Home, vergrootglas
goud Bijenkorf, pennendoosje goud Maison NL

Laminaat - Lamin’Art, Manor oak vogue (Tarkett) Vloerkleed – Asteranne, 8812 (Desso)
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DE PRACHT VAN TOEN
MET DE LUXE VAN NU
Een klassieke interieurstijl heeft vele verschijningsvormen
en is een van de meest gewaardeerde woonstijlen die
we kennen. Deze stijl brengt je terug naar tijden van
vroeger. Toch is er wel enige finesse nodig om een klassiek
interieur met “de tijd” mee te laten gaan. New Classic
noemen we dat. Oubollig, muffig of zwaar komen zeker
niet meer in je op als je vandaag de dag deze woonstijl
ziet. Het opnieuw toepassen van klassieke patronen
maar dan in een vernieuwde vorm en kleur geven je huis
snel aanzien en grandeur. Om een klassieke sfeer neer te
zetten, hoeven we zeker niet op alle fronten te werk te
gaan maar is het juist de mix van sobere vormen en rijke
details die zo goed passen in deze tijd.
Onze vloeren mogen nog wel bestaan uit mooie details
of bijzondere ambacht en technieken. De manier van
leggen, de uitstraling van het materiaal en ook hier
de rijkdom die de vloer oproept, spelen allemaal mee.
Zoals vroeger de chique Parijse appartementen werden
voorzien van een Hongaarse punt of visgraat zien we
die nu terug in een luxe laminaat. Ook vinylstroken
met houtdecor vormen steeds vaker een basis voor
alle onderdelen in huis die gezien mogen worden. In
ditzelfde vinyl zien we dat het houtpatroon meer als
accent fungeert en juist de sterke antraciet kleur de
voorrang krijgt om zo een stabiele en rustige uitstraling
te creëren. Ook in tapijt zijn de patronen op subtiele

wijze in de compositie verwerkt waardoor het gevoel
van een ver verleden sterk naar voren komt. Moderne
technieken en licht klassieke items worden zo mooi
met elkaar gecombineerd in één en hetzelfde tapijt.
Deze woonstijl geeft ook de mogelijkheid om met
verschillende vloertypes tegelijk te werken zonder
overdadig te zijn. Bijvoorbeeld een visgraat gelegd
parket combineren met prachtige vloerkleden. Denk
aan een vloerkleed met uitgebalanceerde patronen
en bedrukkingen maar ook aan effen kleden met een
dikke pool en bijvoorbeeld een cognackleurige leren
band om zo je inrichting naar een andere niveau te
tillen. Het interieur waar we het huis door de meubels
niet meer kunnen zien, is niet meer van deze tijd.
New Classic is een rijke en overzichtelijke woonstijl
die ons weer laat genieten van vakmanschap.
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Bijzettafel Kok Wooncentrum
/ Daily Design, gouden
vogel H&M Home, vaas Kok
Wooncentrum / Daily Design,
voorraaddoosje met blauw
motief en boekje MaisonNL

15%

KORTING

Kijk snel op
pagina 19
Tapijt – Patterns, AA17-9513 (Desso)
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gevoel met grote
vazen en sfeerlampen.
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Do it
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creëer zelf een
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Interieurtips

Combineer moderne design
meubels & accessoires met
authentieke details voor een
New Classic sfeer.

BLOG WOONKAMER
Poef met pied de poule patroon Co van der Horst, daybed
Canoof, sidetable Co van der Horst, vogel Museumwinkel
Nijmegen, lamp Canoof, vaas gestreept en kandelaar met
octopus poten MaisonNL, plaid Zara Home, kussen Bloemen
Pols Potten, kussen licht goud Zara Home, kussen goud
gevlochten Kok wooncentrum / Daily Design, bijzettafeltje
marmer Kok wooncentrum, glas paars Pols Potten, waterkan
Ikea, vaas op schouw Pols Potten, doosje op schouw Zara
Home, vogeltje op schouw Museumwinkel Nijmegen

BLOG: RUIMTE

DE WOONKAMER
New Classic woonhuizen krijgen allure door ornamentale wand- en
plafond decoraties, hoge raampartijen, interieurs die ruimtelijk
zijn gevuld met design klassiekers en op maat gemaakte kleden.
De donkere houten vloer maakt een comeback in het New Classic
interieur. Door te combineren met de trendkleur zwart en een
paar luxe accessoires wordt de sfeer internationaal en chic! De
combinaties zijn verrassend en zeker niet altijd gecoördineerd.
Een echte eyecatcher is het daybed dat midden in de kamer een
statement maakt. Het vloerkleed geïnspireerd op klassieke patronen
en Perzische motieven, is afkomstig uit de Desso&Ex collectie
waarbij je patronen en kleuren met elkaar kunt mixen en matchen.
Je geeft hiermee de kamer een nostalgisch tintje waarmee de tijden
van weleer herleven.

Hout – Prestige, Oak dark slate (Tarkett)
Vloerkleed – Desso&Ex, 4311-640 (Desso)

NEW CLASSIC

7

TRENDMAGAZINE

‘Ik vind het
belangrijk dat
een interieur
uit rijke
materialen
bestaat’
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BINNENKIJKER
Marjolein woont samen met haar vriend Jaap in een statig oud appartement in Amsterdam-Zuid. Daar hebben ze samen een modern klassiek
interieur gecreëerd. En hoewel ze van veel woonstijlen blij worden, is
hun huis een typisch New Classic huis.

‘We wonen hier nog niet zo lang, nu zo’n
drie maanden. Bij het zien van de visgraat
vloer, de ornamenten aan het plafond én de
mooie lichtinval waren we verkocht. Dit deed
de onhandige indeling van het huis teniet.
Want eerlijk gezegd is die niet ideaal. Het
slaapgedeelte is beneden en het woongedeelte
is boven. Daar moesten we in het begin aan
wennen.’
‘Ik ben mega trots op onze nieuwe velvet
donkerblauwe bank. Die past perfect in het
modern klassieke interieur dat we proberen
te creëren. En het is op het moment het
pronkstuk hier in huis. Maar waar ik het meeste
waarde aan hecht is de foto die geschoten is
tijdens de editorial die ik mocht begeleiden
voor FashionWeek. Daar heb ik een tijdje de
marketing voor gedaan en als afscheidscadeau
ontving ik dit beeld. Het roept hele goede
herinneringen op.’
‘Ik vind het belangrijk dat een interieur uit
rijke materialen bestaat, dat maakt de sfeer

direct warm. Maar ook persoonlijke elementen
zijn onmisbaar naar mijn idee. Anders kun je
net zo goed in een wooncatalogus gaan wonen.
Tot slot hecht ik veel waarde aan groen. Het
zorgt voor sfeer in huis.
‘Ik denk dat de vele mode boeken en tijdschriften
in huis het meeste typerend voor mij zijn. Uren
kan ik hier in bladeren. En ik vind het ook
nog eens waanzinnig mooie woonaccessoires.
Mijn vriend denkt daar geloof ik anders over,
maar hij vindt het niet irritant genoeg om te
veranderen.’
‘Op de woonwishlist staat nog een hele mooie
salontafel én een goed kleed voor onder de
eettafel. Daar oogt het nu naar mijn idee nog
een beetje kaal. Een vloerkleed zorgt voor extra
warmte en comfort in huis. En een warm gevoel
in een woning vind ik belangrijk. Daarnaast
zou ik nog wel een mooie statige schemerlamp
willen. Zo’n hele grote van porselein, met
een nog grotere kap erop. Perfect voor in een
modern klassiek interieur.’
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MARJOLEIN
VAN DEN BROEK
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: Marketeer en copywriter
Leeftijd: 29
Woont samen met: Jaap
Gek op: Fotografie, boksen, yoga &
mode

HOTSPOTS
VA N R OT T E R D A M TOT A A N D E N B O S C H : D E M O O I S T E N E W C L A S S I C H OT S P OT S

Tijdloze charme, dat zien we terug in de New Classic stijl. En dat is fijn in huis, maar ook zeker in restaurants, hotels en
koffiebarretjes. We zien de mix van klassiek en modern door heel het land voorbij komen en selecteerden de allermooiste New
Classic adresjes voor je.

LOL A

BIKES & COFFEE

DEN HAAG
Bij wielrenfietsen denk je doorgaans niet
aan de New Classic woonstijl. Maar toch
voldoet Lola, Bikes & Coffee in Den Haag
aan onze modern-klassieke voorwaarden.
Deze plek heeft hoge plafonds, een mooie
plafondschildering, een schouw waar
je u tegen zegt en panelen in originele
staat. Mocht je het moeilijk vinden om
tussen woonstijlen te kiezen; deze spot
combineert de New Classic stijl op een
pakkende manier met een industriële sfeer
en dat leidt tot een hele interessante mix.

WAAR?
ADMIRALITEIT
ROTTERDAM

Lola Bikes and Coffee Noordeinde 91,
2514 GD Den Haag
lolabikesandcoffee.nl

ROBBIES
DEN BOSCH

Zo’n spot waar je je kunt voorstellen dat je
er hooggehakt, in je mooiste jurk van een
cocktail nipt, dat is Admiraliteit. Want de
velvet stoelen lenen zich perfect voor een
goede cocktail avond. De rijke materialen
die we terugzien in dit interieur zorgen
voor een bijna broeierige sfeer. Van
het plafond vol met ornamenten tot de
houten vloer. Maar ook de palmbomen,
opgezette pauw en het vele strakke glas
zorgen voor een chique en spannende
New Classic stijl.

Op deze plek overheerst de Franse
sfeer. Dat komt niet alleen door de
bistrostoeltjes en het vele marmer, maar
ook door de Franse chansons die continu
door de speakers galmen. Het contrast
tussen oud en nieuw is prachtig om te
zien in deze concept store; de ouderwetse
kaarsenhouders zijn aan de muur bevestigd
naast hippe peertjes en de hoge plafonds
combineren goed met de stalen deuren.
Al met al een hele bijzondere plek. Zeker
het bezoeken waard!

WAAR?

WAAR?

Admiraliteit Admiraliteitsstraat 17B
3063 EJ Rotterdam
bar-admiraliteit.nl

Foto: Arthur Wieffering
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Robbies Verwersstraat 33
5211 HT ’s-Hertogenbosch
robbies.nl
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SHOPPING
1. Sjaal Versace €320,00 2. Gouden stoel Canoof €1078,00 3. Bronzen
vaas Cor Unum €365,00 4. Nagellak Co van de Horst €1990,00 5. Kussen
Canoof €235,00 6. Portemonnee Stella McCartner €290,00 7. Vogel
Museumwinkel Nijmegen €202,50 8. Vaas op voet €595,00 MaisonNL
9. Klok Canooff €989,00 10. Tafel marmer Kok Wooncentrum €545,00
11. Bureaulamp Messing Eikelenboom €667,92 12. Koptelefoon Kreafunk
€99,95 13. Glas €11,20 en kandelaar €110,00 (Pols Potten)

10
13

Vloeren:
1.Tarkett Oak old brown brushed (Hout) 2. Desso Patterns & Shades
AA17-9536 (Tapijt) 3. Tarkett Soft oak brown (Premium Vinyl stroken)

VLOER 3
12

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Hout – Prestige, Oak dark slate (Tarkett), Tapijt – Asteranne, 8812 (Desso), Premium Vinyl stroken & tegels – iD Inspiration,
Antik oak brown (Tarkett), Tapijt – Desso Patterns, AA17-9513 (Desso), Premium Vinyl stroken & tegels – iD Essential, Cerused oak beige
(Tarkett), Tapijt – Asteranne, 9538 (Desso), Hout – Heritage, Oak old grey brushed (Tarkett), Tapijt – Contessa, 288 (Parade), Tapijt –
Contessa, 273 (Parade), Tapijt – Desso&Ex, 4311-640, Premium Vinyl – Almara, Rock grey black (Tarkett), Premium Vinyl stroken &
tegels – iD Inspiration, Antik oak dark anthracite (Tarkett), Laminaat – Loft, Storm slate black (Tarkett)
NATURAL
NEW CLASSIC
LIVING 12
12TRENDMAGAZINE
TRENDMAGAZINE

Laminaat
Collectie & Kleur: L amin’Art - Manor oak
vogue
Prijs per m²
: €20,95

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur:D
 esso Patterns - AA17-9513
Prijs per m²
: €37,49

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: D
 esso&Ex - 4311-640
Prijs per m²
: €48,74

GEDESSINEERDE
LOOK

COLLECTIE
UITGELICHT
Gek op de New Classic stijl? Wij hebben de mooiste vloeren voor je op een
rijtje gezet: van dessins tot classic wood, van harde tot zachte vloeren.
Selecteer jouw favoriet en vraag online een staal aan (dessotarkett.nl)!
NEW CLASSIC
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Hout
Collectie & Kleur: S hade - Oak misty
grey brushed
Prijs per m²
: €79,95

Laminaat
Collectie & Kleur: L oft - Storm slate sand
Prijs per m²
: €24,95

Premium Vinyl
Collectie & Kleur:A
 lmara - Tile flower
light grey
Prijs per m²
: €19,99

GEDESSINEERDE
LOOK
NATURAL LIVING
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GLAMOROUS
LOOK

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur:P arade Contessa - 275
Prijs per m²
: €72,49

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Parade Touch - 140
Prijs per m²
: €34,99

Tapijt &
vloerkleden
Collectie & Kleur: Parade Palesse - 138
Prijs per m²
: €61,24

CLASSIC
WOOD

Hout
Collectie & Kleur:H
 eritage – Oak old
brown brushed
Prijs per m²
: €79,95

Premium
Vinyl stroken
Collectie & Kleur: iD Inspiration –
Antik oak dark anthracite
Prijs per m²
: €37,95

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

RECHTERPAGINA
Ornamenten Praxis, beeldje via Kringloop,
koperen buisje en touw Gamma, kleerhangers
Zara Home, een oud boek uit je kast

NEW CLASSIC
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DO IT YOURSELF:
HAAL DE
NEW CL ASSIC
STIJL IN HUIS

A L S J E Z E L F E E N B E E T J E C R E AT I V I T E I T
A A N E E N I T E M TO E V O E G T, V O E LT D AT I T E M
N Ó G M E E R VA N J O U . D A A R O M P R E S E N T E R E N
W E H I E R E E N PA A R M A N I E R E N O M Z E L F E E N
NEW CLASSIC STIJL IN JOUW HUIS TE
CREËREN.

VAN OUD NAAR GOUD
Je kent ze wel! Dat beeldje dat
je oma vroeger op de schouw
had staan of andere accessoires
die wel een kleurtje kunnen
gebruiken. Die kun je zelf een
make-over geven waardoor het
exemplaar helemaal van nu wordt.
Pak een spuitbus in kleur naar
keuze en spuit het accessoire van
top tot teen in een nieuw jasje.
De ideale, en goedkoopste, manier
om je huis een nieuwe sfeer te
geven!

SIMPEL EN VOL IMPACT
Ornamenten, misschien denk jij dat ze alleen
bij oude huizen horen. Maar niets is minder
waar. Bij elke zichzelf respecterende doe-hetzelf zaak, kun je wel een paar mooie plafonddan wel muurversieringen op de kop tikken.
Ze geven je huis extra cachet en ook al heb
je twee linkerhanden, deze doe-het-zelf truc
slaagt keer op keer!

EIND GOED, AL GOED

OPHANGEN MAAR!

Boeken vertellen een verhaal. Het verhaal zoals in
het boek beschreven en het verhaal van die ene
keer dat jij het las op het strand in Portugal of
toen je het kreeg van je vader, met een bijzondere
boodschap erbij. Het kan daarom bijzonder zijn
om een boek te bewaren. En áls je dat doet, maak
er dan eens een mooi kunstwerkje van. Vouw elke
bladzijde tot het midden en je hebt een kunstig en
uniek accessoire
voor je huis.

Mooie dingen hang je op. En dat
stopt niet bij schilderijen, foto’s
en lampen. Nee, ook kleding kan
het prachtig doen indien mooi
opgehangen. Wil jij je eigen
ophangsysteem maken? Neem een
holle koperen buis, rijg daar een
sjiek touw of een mooie koperen
ketting doorheen en hang op
aan het plafond. Kies je mooiste
kledingstukken om tentoon te
stellen en voor je het weet, is jouw
slaapkamer een klein ateliertje.

NEW CLASSIC
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TRENDS UIT PARIJS & MILAAN
De Designweek in Parijs en Milaan zijn de beste momenten om de nieuwste woontrends op te snuiven.
Ontwerpers pakken uit met spannende collecties waarin het experiment wordt aangegaan met hightech materialen, vormentaal en vernieuwende kleuren en dessins. Laat je inspireren door de New Classic
signalementen waarmee je het interieur een modern-klassieke draai geeft.
Door Monique van der Reijden

GRAFISCH
Ga voor grafisch behang voor een modern-klassieke sfeer in
huis. In de nieuwe collecties zijn veel grafische (3D) dessins
zoals hexagon, ruiten, blokjes en visgraat patronen terug te
vinden. Decoreer één muur en verf de andere muren in
klassieke trendkleuren zoals nachtblauw, ‘forest’ green en
burgundy.

ROND

Foto: sfeerbeeld uit de collectie ‘Wittman Hayon workshop’ van wittmann.at

Styling
Tip

De nieuwe trend in zitmeubelen is (afge)ronde vormen. Het kan niet ‘curvy’
genoeg zijn en bij voorkeur ook nog eens zacht en groot. Stoffen als fluweel,
mohair en bouclé wol zijn trending als bekleding van banken, fauteuils en
eetkamerstoelen. Heerlijk comfortabel zitten dus!

MARMER
Van oorsprong is marmer een luxe materiaal met een natuurlijke uitstraling.
Wit en zwart gekleurd marmer is een tijdloze basis maar met groen, roze en
bruin gekleurd marmer maak je een nieuw stijl-statement in huis.

Foto: salontafels Tebe in roze Onyx van baxter.it
NEW CLASSIC
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Foto: behangcollectie Oculaire van arte-international.com

TAPIJT

L AMINAAT
HOUT

VINYL

PREMIUM
VINYL STROKEN
& TEGELS
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BLOG: RUIMTE

DE KEUKEN
In deze modern-klassieke keuken proef je meteen de
chique en luxe sfeer. Het is de mix van klassiek en
modern waarmee dit interieur zijn tijdloze charme krijgt.
Laat authentieke details in tact en geef het interieur een
hedendaagse uitstraling met luxe materialen, kleurencombinaties en vormen die passen bij toen én nu.
De basis is een Premium Vinyl vloer met brede stroken
zodat er een ruimtelijk effect ontstaat. Deze vloer heeft
de look & feel van een luxe massief houten vloer maar
met de praktische voordelen van vinyl. Het gevoel van
glamour wordt versterkt door de prachtige kroonluchter
en de koperkleurige accessoires. Een decoratief designobject zoals de bijzettafel geeft de stijl een kunstzinnige
en moderne draai.

BLOG KEUKEN
Zwart varken Moooi, zwarte barkrukken HK Living, koperen
kandelaar via De Kasstoor, taartplateau IKEA, koperen
keukenmachine KitchenAid, bakvormen Dille en Kamille,
theedoek H&M Home, koperen houder met gaten
Woonexpress, glazen karaf koperen rand en glazen karaf
met melk Zara Home, koperen dienblad Via De Kasstoor,
karaf donker glas Kok wooncentrum / Daily Design

Premium Vinyl stroken – iD Inspiration, Antik oak dark anthracite (Tarkett)

WOONKAMER
Bank en bijzettafeltje Moooi via Canoof,
salontafel marmer en vloerlamp via Co van
der Horst, plaid en kussens Mrs. Me, grote
vaas op vensterbank Utopia & Utility, overige
accessoires Bolia

Laminaat – Lamin’Art, Manor oak classic (Tarkett) Vloerkleed – Desso Shades, AA28- 9526 (Desso)

KL ASSIEK MET
EEN KNIPOOG
DE ‘KLASSIEKER’ ONDER DE
H O U T E N V L O E R E N I S TO C H W E L
H E T B E R O E M D E V I S G R A AT O F
H O N G A A R S E P U N T PAT R O O N . D I T
DESSIN ZIEN WE NU TERUG IN EEN
L U X E L A M I N A AT M E T E E N M AT T E
L O O K D I E P E R F E C T PA S T B I J E E N
KLASSIEK INTERIEUR MET EEN
HEDENDAAGSE DRAAI!
DE MODERNE DESIGNBANK
KRIJGT DOOR DE GOUDEN
G E D E S S I N E E R D E S TO F E E N
MODERN-KLASSIEKE UITSTRALING.
O O K S A L O N TA F E L S M E T N AT U U R S T E E N E N S F E E R L A M P E N VA N
GEKLEURD GLAS BRENGEN EEN
T I K K E LT J E N O S TA L G I E N A A R
BINNEN.

INTERIEURTIPS
Ben jij op zoek naar de finishing touch voor een
New Classic gevoel in jouw interieur? Lees hier hoe
je moderne design meubels en accessoires combineert met authentieke details voor een modernklassieke uitstraling.

Foto: sfeerbeeld van aytm.dk

Foto: sfeerbeeld van fogia.se

Tip 1
Foto: sfeerbeeld van gubi.com

LUXE ACCESSOIRE ALS EYECATCHER
Je denkt niet meteen aan roze en lila als kleuraccent in
de keuken maar kijk even hoe goed het ‘werkt’ om de sfeer
de verhogen. Helemaal in combinatie met messing, koper
en brons om de modern-klassieke uitstraling te versterken.
Boven het kookeiland en eettafel is een cirkelvormige
lamp de nieuwste trend. De hanglamp ‘light ring’ van het
befaamde Henge is zo’n kroonjuweel in het interieur. In
de keuken en eetkamer zijn functionele accessoires zoals
een theepot en servies de beste manier om te decoreren.
Nieuwe collecties laten grafische patronen zien en spelen
met zwart als accentkleur. De klassieke merken blinken uit
in bijzonder materiaal gebruik en verfijning in de vorm.

Foto: theekan van Cosy van Bredemeijer.nl

Foto: hanglamp ‘light ring’ van Henge

Tip 2
Foto: sfeerbeeld met de bank Luna fritzhansen.com

ZOEK DE WARMTE OP
Nieuwe trendkleuren terra oranje, pastel abrikoos in combinatie
met grijs verrijken het New Classic interieur. Klassieke decoraties
zoals wandpanelen, lambrisering en ornamenten in combinatie met
een donkere houten vloer vormen samen een perfect decor voor de
inrichting. De materialen fluweel en gekleurd glas zijn en vogue
dus laat ze terugkomen in banken, vazen en sidetables voor een
modern-klassieke uitstraling. De klassieke houten vloer leg je in
extra lange en brede stroken, in een visgraat patroon of blokmotief.
Een praktisch en veel betaalbaarder alternatief is een laminaat of
premium vinylvloer van Desso Tarkett met een ‘niet van echt te
onderscheiden’ look van een houten vloer. Met een gedessineerd
kleed versterk je de klassieke sfeer in huis. Kies bijvoorbeeld een
vervaagd klassiek patroon uit de Patterns & Shades collectie en geef
de kamer hiermee een doorleefde, nostalgische look. Een verzameling vazen van gekleurd glas versiert de sidetable in het New Classic
interieur. Let erop dat je verschillende vormen en hoogtes bij elkaar
combineert, bij voorkeur met een messing accessoire erbij. Eén tak
of bloem is al voldoende om de decoratie tot leven te brengen.

SL APEN IN STIJL
De modern-klassieke slaapkamer is verrassend trendy
dankzij de rijke materialen en de warme mix van trendkleuren zoals bruin, terra en pastel roze. Breng
romantiek en luxe in het interieur met behang met een grafisch
patroon, een bijzettafeltje of een collectors item. Op de
vloer leg je een nostalgische vloer zoals parket of laminaat
met extra lange planken of een pvc vloer in visgraat motief.
Verzamel mooie sierkussens, cashmere plaids en decoreer
je nachtkastje met luxe accessoires. De nieuw-klassieke
slaapkamer is verrassend trendy dankzij de rijke materialen
en de warme mix van trendkleuren zoals bruin, terra en
pastel roze. Met hier en daar een zwart en messing accent
krijgt de sfeer een nog chiquere uitstraling. Verzamel mooie
sierkussens, cashmere plaids en decoreer je nachtkastje
met luxe accessoires. Een bijzondere spiegel mag niet meer
onbreken! Breng het ultieme gevoel van romantiek en luxe
in je slaapkamer met exclusief behang met een grafisch
patroon, een mooi rond bijzettafeltje en een collectors
item.

Foto: behang Oculaire arte-international.com

Foto: Desso&Ex tapijtcollectie dessotarkett.nl

Tip 4
Foto: bijzettafel Thierry van campbell-rey.com

LEVEN IN LUXE
In het klassieke interieur is textiele vormgeving de basis voor alles;
kleden, gordijnen, behang en meubelstoffering zijn op elkaar afgestemd. Ook in de New Classic woonsfeer is textiel belangrijk maar
zijn de combinaties verrassend en zeker niet altijd gecoördineerd.
Juist één muur behangen met een markant dessin, of twee vloerkleden met verschillende motieven in plaats van één groot kleed geven
het interieur een moderne draai. Met een design accessoire zoals
een zalmkleurige bijzettafel met bruin marmeren blad maak je van
je interieur een plaatje!

Tip 3
Foto: brostecopenhagen.com

NEW CLASSIC

25

TRENDMAGAZINE

2
4
5

1
3
6
7

10

VLOER 2
8
9

VLOER 1
11

12

SHOPPING
1. Kussen Zara Home €22,99 2. Glazen vaas met gouden randje
H&M Home €22,95 3. Bijzettafel Zara Home €149,00 4.
Tafellamp en gloeilamp bol Kwantum €29,00 & €19,95 5.
Schoenen Other Stories €69,00 6. Gouden blad schaaltje
Sissy-Boy Homeland €12,99 7. Zonnebril H&M €12,99
8. Brillenkoker Kruidvat €3,99 9. Glazen vaas met reliëf Zara
Home €69,99 10. Gouden magazinerek Woonexpress €29,95
11. Stoel Woonexpress €69,95 12. Plaid Zara Home €59,99
13. Klokje IKEA €12,95 14. Bronzen portemonnee Zara Home
€49,95
Vloeren:
1.Tarkett Storm slate sand (Laminaat) 2. Bonaparte Vincent
284 (Tapijt) 3. Tarkett Cerused oak beige (Premium Vinyl
stroken)

NEW CLASSIC

26

13

14

VLOER 3
TRENDMAGAZINE

COLOFON
HOOFDREDACTEUR
Michiel de Zeeuw

VORMGEVING
May Design

FOTOGRAFIE

Alexander van Berge

STYLING

Bregje Nix Concept & Styling
Dutch Style Company

REDACTIE

Michiel de Zeeuw, Wilna Albers,
Monique van der Reijden
en Marjolein van den Broek

DRUKKERIJ
Brainworks

CONTACT ADRES
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands
+31 (0)416 684 100

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®.

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 DAN…. IN FEBRUARI KOMT ONS
NIEUWE MAGAZINE UIT, WAARIN WE JE
MEENEMEN IN DE WERELD VAN
MODERN MINIMAL.

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

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

