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Met dit palet van amber, haardvuur-oranje en kastanjerood 

duik je volop de warmte in. De diepe tinten contrasteren 

prachtig met accenten in wit en smeedijzerzwart.

AMBERGLOW

KLEURTREND 3

Magisch Marrakech
Veel muren in Marokko zijn bedekt met tadelakt, 

een waterdichte stucwerkvorm met mooie 

‘kleurvegen’ erin. Geen zin in moeilijk stucwerk, 

maar wel in dat mooie betonlook-effect? Verfmerk 

Pure & Original heeft een verfsoort die Marrakech 

Walls heet en al in één laag dekt. Met twee lagen 

ontstaat er een diepte-effect. Een instructiefilmpje 

is te vinden op pure-original.nl.

Als je op zoek bent naar de kleur smeedijzerzwart om te combineren 

met deze warme tinten, kijk dan op de verfstalen naar de tint die 

net onder de donkerste kleur zit, met een zweem van donkerblauw 

of paars. Eigenlijk is dat zwart een soort antracietgrijs, maar in huis 

heeft die tint een stoere metaalachtige ondertoon. Missie geslaagd!

Off-zwart 
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wordt het niet
Deze kaarslicht-tinten zijn ideaal 

voor een knusse (slaap)kamer. 

WA R M E R

1 Bruine katoenen dekbedovertrek € 34,95 (Whkmp’s own) 2 Poster met vrouwenlichaam € 49,50 (My deer art shop) 3 Okergele flowerpot hanglamp 
€ 232,32 (& Tradition) 4 Kaars in glazen pot € 17,- (P.F. Candle Co) 5 Bruin dekbedovertrek met hartjes € 79,95 (Crisp Sheets) 6 Hoge oranje vaas € 12,75 
(HKliving) 7 Cognac leren bankje met houten poten € 149,- (Leen Bakker) 8 Velvet tafellamp € 124,- (Madam Stoltz) 9 Rond kussen € 27,95 (Loods 5) 
10 Ronde glazen vaas € 25,50 (Madam Stolz) 11 Velvet kussen met zebra € 30,- (Loods 5) 12 Nachtkastje van hout en echt leer € 86,99 (VidaXL) 
13 Wafelsprei € 39,99 (H&M Home) 14 Naturel hoofdbord € 199,- (Kave Home) 15 Glazen kandelaar € 29,- (Hay) 16 Bruin plaid € 135,- (Ferm Living)
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Het zit in de familie
Bang dat kleuren niet bij elkaar passen? 

Als je kiest voor een ton sur ton palet met 

tinten uit dezelfde kleurfamilie, kan het niet 

misgaan. Natuurlijk, kerriegeel is net iets 

groener dan amber, en koperrood wat lichter 

dan roestrood, maar dat betekent niet dat 

dat lieve vaasje een miskoop was. Al die 

warme tinten vullen elkaar juist mooi aan.


