WO N D E R L I J K W I T

WIT IS EEN WONDERLIJKE KLEUR.
DANKZIJ DE VELE TINTEN EN NUANCES
KUN JE ER ALLE RICHTINGEN MEE UIT,
VAN EEN ZACHTE TON-SUR-TON TOT EEN
KRACHTIG ZWART-WITCONTRAST.
Samenstelling Sarah Van Hove

Wonderlijk
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Old White
(Painting the Past)

Historical
White

Pure White

Regency
White

Monument
Grey

© Masureel, collectie Marbela Cream

© Anneke Gambon, verf in de kleur Khaki van Painting the Past

WIT
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SPELEN MET STRUCTUREN

VARIATIE TROEF
Zeep van Meraki (via Society of Lifestyle)

Wit in al zijn facetten. Warm wit, koud wit,
er is zoveel keuze en variatie mogelijk.

© Masureel, behang Guava Moonbeam

Nathalie Crombez van Masureel: “Om
een muur interessant te maken, hoef je
niet noodzakelijk een felle kleur of drukke
print te gebruiken. Ook een ton-surtonstructuur of een klein motiefje in een
lichte tint kan een extra dimensie geven aan
je wand. In het behang op de foto zijn drie
druktechnieken gecombineerd, waaronder
een heel subtiel glanseffect met matte print
en een reliëfdruk in dezelfde kleurtint.
Door de zachte kleuren is het effect subtiel.
Je behoudt op die manier een rustige sfeer
in de ruimte, maar tegelijk ontdek je diepte
en structuur.”

© Hoffz Interior
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GEVARIEERDE
TEXTUREN
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© Boss Paints (via Colora)

© Sarah Van Hove, realisatie Intraverde

Hier zijn het niet
alleen de verschillende
tinten, maar ook de
diverse texturen die
voor variatie zorgen.
Glanzend, mat,
porselein, glas …

EXTRA WARMTE
De warme wittint krijgt een extra sfeervolle uitstraling
dankzij de afgeronde vormen en warme
materialen zoals hout en kalkverf.
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GRAFISCH EFFECT
Door de
combinatie van
witte en grijze
accenten ontstaat
een zacht,
grafisch effect.
De handdoek met
grijze strepen is
een klein detail
dat een fris
zomergevoel
creëert.

ZACHTE BLEND
Monica van Blitterswijk van Carte
Colori: “Een ideaal samenspel van
grijs en wit bereik je door deze
tinten overal terug te laten komen
in de ruimte. Voeg mooie, zachte
stoffen toe in de vorm van kussens
en plaids in aardetinten. Een houten
vloer en de toevoeging van houten
accessoires zorgen ervoor dat het
geheel niet te kil wordt, terwijl het
frisse groen van planten of mooie
bloemen de ruimte laat stralen.”

Miracoli
© House Doctor (via Society of Lifestyle)

Bianco

Basilica

Plombo

(Carte Colori)

© Anneke Gambom; verf op de keukenkastjes: Piombo van Carte Colori

SUBTIELE SCHEIDING
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Het fijn gestreepte behang
zorgt voor een subtiele en
stijlvolle scheiding tussen
de kamers. De witte,
katoenen sprei past bij
de witte kamer, terwijl de
grijze streepjes voor
harmonie met het grijze
behang zorgen.

© Arte International, design Timber uit de collectie Cameo
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Cotton 1

TIJDLOOS
ZWART-WIT

Zachte tinten kalkverf
die naar grijs neigen,
kun je combineren met
donkergrijze en zwarte
accessoires. Op die manier
maak je een zachte variant
van het klassieke zwartwitcontrast.

New Black

Masque

Stone
(Paint & Paper Library)

© Nordal

Wit en zwart zijn
een tijdloos duo. Een
contrastrijk interieur in
wit en zwart kan soms
echter heel koel en hard
zijn. Speel daarom met
de juiste mix van warme
materialen en texturen.
Zo kun je ook met
zwart en wit een warm
interieur creëren.

ZACHTE VARIANT

© Masureel, collectie Laetitia Night

UITGESPROKEN CONTRAST
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Wil je graag een uitgesproken contrast,
bijvoorbeeld zwarte meubels of decoratieve
elementen zoals de zwarte schouw tegen
de witte muur? Werk dan zeker met warme
materialen. Kies bijvoorbeeld zwarte
objecten van hout in plaats van metaal of
plastic. Natuurlijke materialen zoals linnen
en robuust keramiek creëren een warme mix
die fris oogt.

© Iris Floor, realisatie Pure & Original (kalkverf Fresco in de kleur Warm Grey)
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