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Green Living
TRENDS SHOPPEN
in DoeMere

H

et zal je niet ontgaan zijn: de natuur naar binnen halen is een
trend. Eigenlijk al jaren én het lijkt voorlopig een blijvertje. En
dat is niet voor niets, want jezelf omgeven met natuurlijke
materialen, kleuren en vormen is een eenvoudige manier om
rust en comfort in huis te creëren. Ga voor houten meubelen, lucht
zuiverende planten en rotan stoelen. Een likje groene verf kan het
gevoel van green living versterken. Waar je al dit moois kunt krijgen?
DoeMere staat bol van de blikvangers, waarmee jij je huis in no time
omtovert tot een groen paradijsje. Een ware oase van rust!

Voor een stoere natuurlijk look, kies je deze
rotan stoel. Ook leuk
om te mix&matchen met
andere eetkamerstoelen.
Stoel Trevi zwart - €75,Kwantum

Warm voor de voeten én lief voor de schapen. Dit karpet van wol, met verschillende
zachte grijstinten, is een aanwinst voor
vrijwel elk interieur. Vloerkleed Niagara grijs
- 133 x 190 cm - €175,- Kwantum
Groene vingers heb je niet nodig voor
deze botanische print. Tip: groepeer
verschillende lijstjes voor een woweffect aan de muur. Fotolijsten Vignir
en Valter - per stuk €5,99 Jysk

Dichter bij een natuurlijke look in huis kom je bijna
niet, dan met deze robuust ogende tafel. Bijzettafel
Lima 38 x 70 cm - vanaf €189,- Profijt Meubel

Groen wonen in de
meest letterlijke betekenis van het woord.
Deze vaas is zelfs
zonder bloemen al
een genot om naar te
kijken. Vaas Ingeman
- €6,99 Jysk
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Hout brengt warmte in huis. Met
haar ronde vormen doet deze
kunstzinnige hanglamp daar nog een
schepje sfeer bovenop. Hanglamp
Cossano Eglo - €99,95 Lichtplaza

Deze iron lady wordt verzacht
door haar blad van hout.
Bijzettafel Lima 38 x 74 cm vanaf €169,- Profijt Meubel

TEKST MELANIE PARKER-ZWANZIGER

There’s nothing like the real thing: met de
hippe Olifantsoor haal je natuurlijk groen in
huis! En hij maakt ’t je makkelijk, want je hebt
er nauwelijks omkijken naar. Met een paar
eenvoudige verzorgingstips kun je lang plezier
beleven aan deze eyecatcher. Voor tips en
aankoop, ga je naar Ranzijn. Plant - €9,99.

Look at me! Je gaat voor stoer met
dit handgemaakte kleed van jute.
Het organische kleurverloop geeft ‘m
een extra natuurlijk tintje. Vloerkleed
Belfort zwart - €100,- Kwantum

In een interieur met veel naturel tinten kan deze oker
fauteuil nét even die welkome kleurboost geven.
Draaifauteuil Berle - vanaf €349,- Profijt Meubel
Groen én relaxed zitten op
deze prachtige blikvanger.
Tasley 3-zitsbank - vanaf
€799,- Profijt Meubel

Duurzaam en de
natuur gaan hand
in hand. Deze led
vloerlamp heeft
een verwachte
levensduur van
20.000 uur. Ga
daar maar aan
staan! Vloerlamp
Arletta led
- €158,Lichtplaza

Hoe toepasselijk: een vaas met
honingraadstructuur voor de mooiste
bloemen, in een huis vol natuurlijke
invloeden. Een dikke knipoog naar
onze bijenvriendjes! Vaas Mattsson
- €6,99 Jysk

In een naturel kleurpalet mag,
voor de nodige warmte, cognac uiteraard niet ontbreken.
Armstoel Cargo - vanaf €119,Profijt Meubel

T i p!

Zie je ‘t al voor je? Gezellig-lange
winterse avonden met fijne gesprekken en een goed glas wijn. Werkelijk
werelds! Eettafel Aurdal 100 x 200
cm - vanaf €749,- Profijt Meubel

Een groene muur, ietwat ‘rommelig’ uit de
losse hand geschilderd voor een nonchalant
effect. Flexa verf verkrijgbaar bij Heeman.

LA WINTER ‘17 / ‘18

81

