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ondingen zijn het helemaal deze zomer!
Rechte lijnen en hoekige vormen maken
plaats voor afgeronde hoeken en golvende
lijnen. Met hun elegante en speelse karakter
geven ze een fijne swung aan ieder interieur.
Bovendien is de ronde vorm ideaal voor kleinere
ruimtes. Ronde salontafels nemen minder ruimte in
dan hun vierkante zusjes. Een bijkomend voordeel is
dat rondingen de harde lijnen van je interieur
verzachten. Hang bijvoorbeeld een ovale spiegel
boven een rechthoekig dressoir of ronde armaturen
boven een keukenaanrecht. Je krijgt gelijk een
prettige balans.

gevalletje van less is more. Houd het stijlvol door goud op slechts een paar plekken tevoorschijn te laten komen. Denk
bijvoorbeeld aan een messing stoel,
een wandhanger of een fotolijstje.
Goud combineer je eenvoudig met
allerlei kleuren. Zwart maakt het chic,
wit maakt het geheel fris. Durf je meer?
Ga dan voor poederroze of donkerblauw,
voor een warm en krachtig effect. Voor de
etnische look combineer je goud met robuust
houten meubelen en bruintinten. Kortom: een touch
of gold maakt je interieur werelds en boeiend!

Blijvertje

Trendkleur van
2019: diepgroen

Hoewel de meeste trends een kort leven beschoren zijn, kun je er gerust van uit gaan dat de ronde
vorm een blijvertje is. Een duidelijke indicatie zijn
de investeringen in badkamers en keukens. Ronde
wasbakken en ovale spiegels zijn trending op social
media en zelfs keukeneilanden worden ontworpen
met meer vloeiende lijnen en afgeronde hoeken.

Een interieur met
een gouden randje
Er waait een ware goldrush door onze woonkamers.
Word nu niet té enthousiast, want dit is typisch een

Zoals Flexa eerder dit jaar koos voor de amberkleurige trendkleur Spiced Honey, gaat die andere
bekende kleurgoeroe voor de tint Histor Quiet
Clearing. Deze diepgroene tint zorgt voor balans in
huis. Aan de ene kant creëer je een levendig, groots
gevoel en aan de andere kant heeft de aardse tint
een kalmerend effect. De kleur is prettig te combineren. Met de juiste mix van kleuren creëer je jouw
eigen stijl.
Voor een klassieke twist combineer je de trendkleur
met donkerblauw, lavendelpaars en bordeauxrood.
Hou je van een energieke omgeving mix Quiet
Clearing dan met okergeel, crèmewit of fuchsiaroze.
Spannend? Eigenlijk niet. Want past één van de
trendkleuren niet binnen jouw stijl, dan mag
je kosteloos een nieuwe pot verf uitzoeken via de
Histor Bedenktijd service. Experimenteer er dus
gerust op los!

Exotische temperaturen
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Sta je op het punt om je stulpje een totale make-over te geven? Of vind je
een paar nieuwe accessoires in de woonkamer voldoende? Hoe dan ook:
het is sowieso prettig om op de hoogte te zijn van de interieurtrends.
Helemaal als er van alles speelt op het front van kleur, vorm, materiaal
en sfeer. Voorproefje: een andere metaalsoort staat momenteel volop in
de spotlights en met dé trendkleur van 2019 creëer je de ideale basis
voor jouw droomhuis. Succes verzekerd. Of je kiest bij de verfwinkel
gewoon een andere kleur. Kosteloos. Nou, da’s pas leuk!

Ben je een enorme fan van tropische posters
en foto’s aan de wand, maar houd je toch
ook wel van rust en overzicht? Kies dan
voor de ‘gallery grid wall’. Let erop dat je alle
lijsten in dezelfde afmetingen shopt. Hang ze
vervolgens precies boven en naast elkaar op.
Extra strak wordt het, als je alle afbeeldingen
in dezelfde kleurtoon of in zwart/wit afdrukt.

Weer of geen weer. Deze zomer haal je tropische
sferen in huis met de exotische trend. Met een
explosie van kleur, inheemse diersoorten en kleurrijke bloemen waan je jezelf in een tropisch paradijs.
Vooral behang is een instant sfeermaker. Hou je het
liever rustiger ga dan voor een salontafel met daarop
een afdruk van een vogelparadijs of hang meerdere
jungle posters aan de muur. Om eenheid te creëeren
kies je voor accessoires waarvan de kleur terugkomt
in het behang. Ook helemaal hip zijn de tropische
goudkleurige beeldjes in de vorm van een natuurobject. Wil je als doorgewinterde interieurjunkie in één
klap alle musthaves combineren? Plaats dan voor
je tropische, amberkleurige behangetje een ronde
bijzettafel waarop een goudkleurig palmboombeeldje
pronkt. Laat die trendy hot summer maar komen!
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