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et Woontoppers

WONEN
Woontrends
in binnen en
buitenland

najaar 2016
Nu de avond steeds vroeger vait heb je geen excuus meer om het binnen

niet extra gezellig te maken Om je wegwijste maken tussen al die mooie
interieurspullen presenteren wij hier de drie belangrijkste woontrends voor
dit najaar Ga zitten en kijk mee

Trend 1 groen
Dit najaar kies je voor veel planten in huis maar ook voor een groene loets in al je
woonaccessoires Heb je echl lef Mei een groene muur sla je de spijker helemaal
op de kop
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Behangpapier

Behangpapier

59 euro rol
www hookedonwatls com

138 euro rol
www farrow bal I xom

Poeft vanaf 1180 euiro

Kussen 16 95 euro
www hkliving nl

www mariescorner com
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Trend 2 Scandinavisch
Een Scandinavisch interieur blijft hip Sobere meubels veel
hout en grafische prints vormen de basis van dit tijdloos
interieur

Stoel 466 euro
www rtidrtaonline be

I

w

Houten kader 54T95 euro

Aardewerk vanaf 25 euro

Tafel f 1980 euro

www no rdiclïvi ng be

www tiousedoktor dk

www mmood be

Trend 3 simple chic
Je interieur dat tikkeltje chic1 geven

is makkelijker dan je denkt Haal een
designjklassieker in huis of kies voor
een beetje blingbling om je woning in
een mum van lijd die irendv lchic look
te geven

Zetel 1199 euro

www b loom i ngvi I Ie com

Douchekraan

Staan lamp

Kaden prijs op aanvraag

prijs op aanvraag
www hansgrohe

699 euro

www consentino co m

be

corner com

www ma nes
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