K L E U R E X P LOS I E

Kleur

E XPLO S I E
VERSCHILLENDE KLEUREN
IN JE INTERIEUR INTEGREREN EN TOCH TOT
EEN HARMONIEUS GEHEEL KOMEN? GA OP ZOEK
NAAR DE PERFECTE MIX, VAN ZACHTE NUANCES
TOT SPANNENDE CONTRASTEN.

72 - wls

Cipria
(Carte Colori)

Galleria

Serena

Camello

© Masureel (beide foto’s)

© Jan Liégeois, styling Marie Masureel

Samenstelling Sarah Van Hove
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FRIS CONTRAST
De mauve kleur staat hier in
contrast met het witte plafond
en de aanvullende decoratie.
Zo krijg je een fris contrast en
is je kleur een opvallend accent
in de ruimte.

STATEMENT

© Caravane, fauteuil Holi

Met een felle kleur in een
decoratief element maak je
een statement in je interieur.
Denk bijvoorbeeld aan een
felgekleurde fauteuil. Bekijk
goed de kleuren op de wanden
en kies voor de fellere,
verzadigde versie van die kleur.

DROMERIG
TRANSPARANT
Mauve

Lilla

Castello

© Designers Guild

Abshinthe

74 - wls

Beton
(Carte Colori)

© Anneke Gambon; kleur op de muur: Mauve van Carte Colori

De dromerige, transparante
stoffen reiken tot op de grond.
In het verlengde hiervan is de
verf als een transparante wash
aangebracht. Lichte pastels met
vergrijsde ondertoon maken van
je ruimte een schilderij.
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DRIEDIMENSIONAAL
Wanneer je kiest voor één kleur
op je wand, dan kun je de wand
onderverdelen met bijvoorbeeld
een lambrisering. Zeker in
ruimtes met hoge plafonds
werkt dit sterk. Gebruik kleuren
uit hetzelfde palet, maar in een
lichtere versie.

RUSTIG ROZE
Het zachte roze creëert een
rustige basis in de kamer.
Dit schept ruimte om
verschillende prints te
combineren. In beide prints
zitten overlappende kleuren
die ook in de rest van het
interieur terugkomen.
De combinatie zorgt voor
harmonie.

Pearl Colour Mid

Dorchester Pink

Castell Pink
(Little Greene)
© Romo, collectie Otelie

Twee verschillende
kleuren – fris
pistachegroen en een
verzadigde roze/bruine
kleur – spelen hier een
optisch spel op de wand.
Zo krijg je het gevoel
van een lambrisering.

© Levis/Flexa
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© Little Greene, kleuren Nether Red 315 en French Grey - Dark 163

OPTISCH SPEL
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FELLE KALKVERF
Monica van Blitterswijk van Carte
Colori: “Wil je een mediterrane
sfeer bereiken, binnen en/of
buiten? Kies dan voor gekleurde
kalkverf. Een felle kleur
kalkverf heeft als voordeel dat
de schakeringen goed zichtbaar
zijn. Bovendien geeft het
een extra robuust uiterlijk.”

VERGRIJSDE RUST
Wanneer je met een
diepere kleur wilt werken,
maar een rustig effect
wilt (bijvoorbeeld voor
in je slaapkamer), kies je
beter voor de vergrijsde
versie van de kleur. Laat de
kleur terugkomen in het
beddengoed en je krijgt
een harmonieuze look
waarin je kunt spelen met
accentkleuren.

Powder Blue

© Carte Colori, kleur Menta uit de Folclore-collectie

Nautique
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Blue Reef

Floreal
(Pure & Original)

© Peggy Janssen, realisatie Woonwinkel De Potstal;
verf op de muur: kalkverf Blue Reef van Pure & Original
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© Peggy Janssen, realisatie Woonwinkel
De Potstal; verf op de muur: kalkverf Oxford Blue van Pure & Original

© Joyce Vloet, realisatie Pure & Original, Traditional Paint kleur Blue Reef

TON-SUR-TON
CONTRAST
Iris Floor van Pure & Original:
“Door te spelen met contrasten,
krijg je een harmonie die nooit
saai wordt.
In dit interieur bijvoorbeeld
is gebruik gemaakt van een
ton-sur-ton groen palet. Op
de wanden zit zachtgroene
kalkverf, op de kamerhoge kast
groene lakverf. Door te spelen
met accenten, zoals de roze
kinderstoel, voeg je wat pit toe
aan het geheel.”
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