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1. KLEURRIJKE FOLKLORE
Voor zijn nieuwste collectie liet 
verfmerk Carte Colori zich inspireren 
door de traditionele folklore van Sicilië, 
met zijn typische klederdracht en 
authentieke dorpjes. Het resulteerde 
in de kleurenkaart Folclore met acht 
nieuwe tinten die onderling prachtig te 
combineren zijn. Sfeervolle blikvangers 
zijn onder meer de warme metallictint 
Bronze, het chocoladebruine Marone, 
het zachte Dolce en de diepgroene 
kleur Forresta. Voor een extra portie 
kleur zorgen het frisgroene Foglia, het 
currygele Curcuma, het warmrode 
Marsala en de blauwgroene tint Menta. 

 Meer info: cartecolori.nl

 

2. 25 JAAR WOONINSPIRATIE
Voor trouwe lezers van ons blad is 
Woonwinkel De Potstal al lang geen 
onbekende naam meer. De sfeervolle 
woonwinkel in het hart van Valburg 
(NL) blaast dit jaar maar liefst 25 
kaarsjes uit. Een feestelijke gebeurtenis 
die oprichters Clary en Antoon en 
dochters Annebelle, Marieke en 
Cathelijne uiteraard niet onopgemerkt 
voorbij willen laten gaan. Het leukste 
deel van de festiviteiten is wat ons betreft 
de winacties die ze organiseren op hun 
social media. Elke maand maak je via 
de Facebook-pagina en het Instagram-
account van De Potstal kans op een 
mooi interieuritem.

 Meer info: depotstal.nl

3. BUITENKANS
Ben je nog op zoek naar een of meerdere 
tuinmeubels om je tuin en/of terras 
extra sfeer te geven? Dan biedt Borek 
een buitenkans aan. Het Nederlandse 
merk opende dit voorjaar namelijk 
een outlet op de Gageldijk 3 in Utrecht 
(NL). Zo komt er bij Borek zelf weer 
plaats vrij voor nieuwe collecties. Op een 
oppervlakte van maar liefst vijfduizend 
vierkante meter vind je de vorige 
collecties van Borek en zustermerk Max 
& Luuk voor een scherp prijsje. Parasols, 
stoelen, fauteuils, tafels, kussens, 
barbecues, accessoires en nog veel meer: 
het is er allemaal. 

 Meer info: borekoutlet.nl
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