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WHY FOLLOW TRENDS WHEN YOU’VE GOT STYLE
UPDATE
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VAN MANSION TOT LOFT

De kracht van neutralen

Finishing touch

Chique combo’s verf, stof,
behang & raamdeco
Adviesprijs: € 6,75

XXL

Styling

AP

DOSSIER AANKLEDING

Combineren
als een pro

Houten, horizontale
jaloezieën uit de
nieuwe collectie
Botanic van
Copahome
(prijs op aanvraag,
copahome.com)

Verf, stof, behang, raamdecoratie … Hoe stem je alles op elkaar af? Om je op
weg te helpen laten wij in vier sferen zien hoe je deze aspecten met elkaar
kunt combineren en geven professionals extra tips.
Tekst en samenstelling Jackie Oomen

Meer inspiratie en tips? Ga naar stijlvol-wonen.nl
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Werelds karakter
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Ga voor bijzondere muurtechnieken, etnische
prints en natuurlijke materialen. Voeg daar
bijzondere souvenirs en persoonlijke vondsten
aan toe en je wereldse interieur is geboren.
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HOUT VOOR
WARMTE
Natuurlijke materialen mogen
in een etnisch interieur niet
ontbreken. Gelukkig zijn
er tegenwoordig steeds
meer opties voor houten
raamdecoratie. Maurice
van Bladel van Zonnelux:
“Houten jaloezieën zorgen
voor een warme, knusse
sfeer en een unieke lichtinval.
Ook bijzonder, onze collectie
geweven houtproducten
(Woven Wood). De
weefstructuur van het hout
filtert het daglicht op een
subtiele manier.”
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1 Kussens Chorus, Bridget, Magic circus, Golden rain en Big dreams uit de nieuwe collectie van Élitis (vanaf € 72, elitis.fr) - 2 Behang Langur uit de Curiosa-collectie van Arte, verkrijgbaar
in drie kleurstellingen (€ 129 per rol, arte-international.com) - 3 Duette Shades van Luxaflex, verkrijgbaar in drie verschillende transparanties en uiteenlopende kleuren, ook geschikt voor
dakramen en serres (vanaf € 179, luxaflex.com) - 4 Stof Tanganika van Métaphores voor Créations Métaphores, verkrijgbaar in zeven kleuren, 140 cm (€ 145, creations-metaphores.com)
5 Kussen Maleke uit de collectie Huari van Villa Nova, verkrijgbaar in drie kleurstellingen, 60x40 cm (€ 103,50, villanova.co.uk) - 6 Kussen Magic circus van Élitis, 40x55 cm, verkrijgbaar in vier
verschillende kleurstellingen (€ 95, elitis.fr) - 7 Metal Stuc van Via eStudio, kleur Brons (vanaf € 160 per m2, viaestudio.nl, metalstuc.nl) - 8 Leren wandbekleding van Etagon, de legpatronen
zijn eindeloos te combineren (prijs op aanvraag, etagon.nl) - 9 Fresco kalkverf van Pure & Original, kleur Drift (€ 44,10 per liter, pure-original.nl) - 10 Iron-paint van Tribe Paint, echte roest
door middel van ijzerdeeltjes in de verf die worden geactiveerd met speciale oxidiser (€ 74,95 per liter, € 24,95 voor oxidiser, tribe-paint.com)
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