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
207

1

2

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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Lijnen en patronen
Grafische prints kunnen de architectuur van een woning benadrukken, een
schaduwspel creëren en een simpele wand of object tot leven brengen.
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Bekleed je wand met print
met 3D-effect en je ruimte
lijkt meteen groter.

GEDURFD?
NIET ALTIJD
“Naast behang met
lijnen of patronen kun
je een grafisch effect
creëren met lamellen
of jaloezieën”, zegt
interieurstyliste Manon
van Maison Manon.
“Kussens met grafische
prints zijn ook altijd een
goed alternatief voor
een volledige wand met
een druk patroon en je
vervangt ze makkelijker als
je erop uitgekeken bent.”
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1 Linnen stof Tissu Hosome uit de collectie Shima van Casamance, 300 cm breed, verkrijgbaar in acht kleurstellingen (€ 114, casamance.com) - 2 Behang Glass Nacres van Élitis,
verkrijgbaar in twaalf kleuren, o.a. via De Bongerd (€ 273 per rol, elitis.fr, debongerd.nl) - 3 Behang Arrow uit de collectie Focus van Arte, verkrijgbaar in zeven kleurstellingen (€ 119
per rol, arte-international.com) - 4 Kussen Kamba uit de collectie Huari van Villa Nova, verkrijgbaar in vier kleuren, 60x60 cm (€ 96,50, villanova.co.uk) - 5 Vliesbehang 382570 uit de
collectie Stature van Eijffinger, verkrijgbaar in drie kleuren (€ 49,95 per rol, eijffinger.com) - 6 Facette Shades van Luxaflex, verkrijgbaar in verschillende exclusieve, geweven stoffen
(vanaf € 294, luxaflex.com) - 7 Kleuren Marble I, Yesterday’s flower en Caddie van Paint & Paper Library, verkrijgbaar in vijf finishes (vanaf € 32,50 voor 750 ml, paintandpaperlibrary.com)
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TIPS & TRICKS:
MEUBELSTOFFERING
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Toe aan een nieuwe zitbank of fauteuil?
Overweeg eens om je oude exemplaar
een nieuw leven in te blazen door hem
opnieuw te stofferen. Pedro van Elk van
HG Woonidee: “Kijk niet alleen naar de
kleur van een materiaal, maar ook naar
de praktische eigenschappen. Zo is leer
duurzaam en minder vlekgevoelig dan de
meeste stoffen. Al voelt stoffen bekleding
meestal warmer aan. Fan van katoen of
linnen? Bedenk dan wel dat deze stoffen
kunnen verkleuren door de zon. Als er felle
zon op het meubel staat, zijn er betere
opties. Mijn voorkeur gaat uit naar wol,
omdat dit niet snel plooit en omdat wol
zich makkelijk laat vormen. Hierdoor kun
je ook strakke meubels of meubels met
organische vormen makkelijk stofferen.”

Mooi metallic
Eerst was het zilver, toen koper. Nu zien we vooral een mix van het brede
gamma metallic kleuren. Pas ze toe met mate en er ontstaat een chic geheel.
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STAP VOOR STAP
Interieurstyliste Manon
van Maison Manon is een
groot voorstander van
metallic tinten. Hoe je het
stijlvol houdt?
1 - “Van champagnezilver tot
goud. Alles kun je met elkaar
combineren.”
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2 - “Dat je zuinig moet zijn
met luxe behang met metallic
tinten hoor je mij niet gauw
zeggen. Een mooie, lange
wand met glanzend behang
van Arte of Élitis kan zelfs in
een ingetogen interieur heel
goed tot zijn recht komen.”
3 - “Houd de rest van het
interieur rustig en combineer
rijke materialen met pure,
natuurlijke producten, zoals
een metallic wand met linnen
gordijnen. Om eenheid te
vormen kan hier wel weer een
glanzend draadje inzitten.”
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1 Behang Harmony uit de collectie Takara van Arte, verkrijgbaar in zeven kleurstellingen (€ 49 per meter, arte-international.com) - 2 Vinyl wandbekleding Renzo van Villa Nova, verkrijgbaar in
zeven kleurstellingen (€ 117 per rol, villanova.co.uk) - 3 Metallicverf in de nieuwe kleur Messing en stuctechniek met kalkverf in de kleur CC 088 Ink van de kleurenkaart Les Lins van Carte Colori
(achtereenvolgend € 77,20 per liter en € 31,35 per liter, cartecolori.nl/dealers) - 4 Tegel Sandcasted ruw brons uit de collectie Pure Tiles van Dauby, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en
twee afmetingen (vanaf € 15,61, dauby.be) - 5 Tegel Sandcasted ruw metaal uit de collectie Pure Tiles van Dauby, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en twee afmetingen (vanaf € 7,48,
dauby.be) 6 Behang Domus uit de collectie Metal X Signum van Arte, verkrijgbaar in zes kleuren (€ 99 per meter, arte-international.com) - 7 Metal Stuc van Via eStudio, bewerking Roest
(vanaf € 160 per m2, viaestudio.nl, metalstuc.nl)
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Au naturel
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Met een naturel kleurenpalet kan bijna nooit
iets misgaan. Je kunt eindeloos combineren met
verschillende tinten wit, bruin en grijs.
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GOUDEN REGEL
“Een naturel kleurenpalet hoeft absoluut
niet saai te zijn”, zegt interieurstyliste Manon
van Maison Manon. “Door materiaalgebruik
kun je het spannend maken. Combineer
grove en fijne stoffen en mat met glans.
Zelfs als alles wit is: het ene wit is het andere
niet. Toch kan een klein tintje op de muur al
veel doen. Dat hoeft geen opvallende kleur
te zijn, denk aan offwhite en zandkleuren.
Hierdoor komen witte lamellen, deuren en
plinten ook beter uit.”
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1 Witte shutters van Jasno, ideaal bij openslaande deuren (vanaf € 350 per m2, jasnoshutters.nl) - 2 KeJe Supplente, geplisseerde hor en raamdecoratie in één, o.a. via Inhuis Plaza, kleur
Taupe, 60x60 cm (vanaf € 266, keje.nl, inhuisplaza.be) - 3 Stucproduct Cadoro in kleur 0525 van het Italiaanse merk SanMarco via Stucco Lusso, verschillende decoratieve effecten en
kleureffecten mogelijk (gemiddeld € 50 per m2, stuccolusso.nl) - 4 Stof June kleur 1 uit de byTzum collectie van A House of Happiness, voorzien van een happy lock met antracietkleurig
garen (€ 59,95 per meter, ahouseofhappiness.com) - 5 Behang 347589 uit de collectie Matières – Stone van Origin (€ 59,50 per rol, originwallcoverings.com) - 6 Black-out gordijnen van
Onel Window Dressings en inbetween gordijnen van Carlucci via Onel Window Dressings, interieurontwerp door Reineke Antvelink (prijs op aanvraag, onelwindowdressings.nl) - 7 Stof Loft
van Inside, polyester (€ 80 per meter, insidebelgium.be) - 8 Stof Zumirez Moonbesm uit de collectie Malibu van Zinc Textile, verkrijgbaar in vier kleuren (€ 207, zinctextile.com)
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