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A
l sinds het begin van deze eeuw is het 
traditie. Eens per jaar komt, ergens in 
Nederland, een team van internationale 
designexperts bijeen om de wereldwijde 

sociale (design) trends door te nemen. Deze 
trends geven een duidelijke indicatie voor de 
kleuren, die we graag in onze huizen gaan zien. 
Heleen van Gent, Creatief Directeur van het Flexa 
ColorLab, ontdekte vooral veel positieve energie. 
‘Mensen willen genieten van het moment. We zijn 
graag bij elkaar, en we zijn aardig en vergevings-
gezind. We zetten de schouders onder allerlei 
plannen en als iets mislukt, dan is dat oké! Dat 
vraagt om een huis waarin we onze ideeën en 
dromen kunnen omzetten in daden, waar we 
anderen kunnen uitnodigen om mee te doen. Dat 
vraagt om een sfeer waarin alles mogelijk is.’  

Vriendelijke bruintint
Om het paradepaardje Spiced Honey nóg meer 
zeggingskracht te geven, ontwierpen de teamle-
den vier aanvullende kleurpaletten. De rode draad 
door het verhaal is: ‘Let the light shine in.’ Een zin 
die in menig popliedje opduikt en die bulkt van het 
optimisme. Verder geeft deze vriendelijke bruintint 
met een amber ondertoon warmte en rust, en 
straalt hij ook luxe en huiselijkheid uit. De kleur is 
makkelijk te combineren, gaat nog meer stralen 
door (zon)licht en werkt prettig samen met andere 
kleuren. Kortom, een dankbare kleur in huis. Hoe 
je deze charmeur kunt combineren? Volg gewoon 
één van de kleurpaletten op de pagina hiernaast. 
Succes gegarandeerd!

Kleurgoeroe Flexa koos als de trendkleur van 2019 een zoet 
sprookje, overgoten met een laagje honing: Spiced Honey. 

Het is een inspirerende kleur die aanzet tot denken, dromen, 
liefhebben én actie. Bepaald geen zoethoudertje dus. Benieuwd 

hoe deze tint je gemoedstoestand kan beïnvloeden en hoe je 
hem thuis het beste combineert?   

Dé kleur van 2019
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Kleurpalet Think
Een huis binnenlopen dat rust uitstraalt en 
waarin je volledig jezelf kunt zijn. Heerlijk! 
Dit bereik je met de tinten uit het kleur-
palet Think. Het palet bestaat uit een mix 
van rijke natureltinten, met hier en daar 
een vleug roze, diep bordeaux en een 
volwassen donkerblauw. Door deze tinten 
te combineren ontstaat er een ruimte 
die aanvoelt als helend, omarmend en 
voedzaam. Juist… net als honing. Zo’n 
vriendelijke tafereel benadruk je nog eens 
extra door te kiezen voor gepolijst hout, 
meubilair uit halverwege vorige eeuw, gra-
fische vloerkleden en stoffen. Relaxt it is!

Kleurpalet Dream
Altijd al een yoga en meditatieruimte in 
huis willen hebben? Een plek om je terug 
te trekken en jezelf met stilte te omringen? 
De ideale kleurcombinatie voor zo’n ruimte 

Tips van interieurstylist 
Melanie Parker-Zwanziger 
Wil je een beeld krijgen van de werking van deze kleuren in 
jouw interieur, zonder gelijk de kwast te pakken? Gebruik de 
Flexa Visualizer App! Toch liever the real deal? Met de kleur-
testers rol je in no time een kleurvlak op je muur. Alle tien de 
verfkleuren zijn beschikbaar. Dat wordt moeiteloos kiezen! 

creëer je met het Dream-palet: sereen 
en volwassen, maar ook zacht en warm. 
Een vriendelijke, milde mix van romantisch 
poeder-roze en vergrijsd blauw geeft rust, 
terwijl Spiced Honey diepte en iets van 
wereldwijsheid toevoegt. Naast het berei-
ken van de ultieme staat van verlichting 
kun je in deze ruimte ook heerlijk mijmeren 
over vragen als: ‘Wat als?’ Stijl de ruimte 
af met meubelen van onbewerkt hout, 
handgemaakt aardewerk en mooie stoffen. 
Alles draait om balans.  

Kleurpalet Love
Zoals de titel al verklapt staat de liefde 
voorop bij dit palet. Lief zijn, niet alleen 
voor anderen, maar vooral ook voor jezelf. 
Thuis omring je je met mensen en spullen 
die je belangrijk vindt. Die je blij maken. 
Bijvoorbeeld items die je hebt opgepikt bij 
een verre reis, of een prachtig authentiek 
erfstuk. Ook planten tieren welig dankzij 
al de goede zorgen en passen daardoor 
perfect in dit plaatje. Dit palet, het warmste 
van 2019, zit boordevol rijke, verzadigde 
nuances, uiteenlopend van bosgroen tot 
donker turquoise en pigmentrijk terracot-
tarood, afgeblust met de honingachtige 
kleur van het jaar en een aantal lichte natu-
reltinten. Houten meubels en botanische 
prints maken er verder een gezellig huis 
van, gereed om met je geliefden te delen.

OPTIMISME IN HUIS 
MET SPICED HONEY 

Kleurpalet Act
Een huis waar je nieuwe ideeën uitwerkt 
en je ambities waarmaakt. En mocht die 
ene ingeving niet werken, dan sta je daar 
niet te lang bij stil en popel je alweer om 
het volgende idee uit te proberen. Als je 
kiest voor dit opvallende en kleurrijke palet, 
dan wil je energie krijgen van je huis. Het 
palet combineert warme roodtinten met 
groen, zachter roze en blauw, onderstreept 
met grijs en wit. De gouden ondertoon in 
Spiced Honey garandeert, dat het geheel 
warm en uitnodigend blijft. Met verf opge-
knapt vintage meubilair brengt je interieur 
tot leven en geeft het karakter. Van sterke 
grafische vormen, eenvoudige materialen 
als kurk en multiplex en vintage kleden 
krijg je zin om actie te ondernemen.

Oppepper
Vanuit de Griekse mythologie is de keuze 
voor Spiced Honey simpel te verklaren. 
Nectar was de drank van de goden en 
werd geroemd om haar helende en zuive-
rende werking. Een soort van oppepper. 
En dat is precies waar we na jaren van 
wereldwijde heftige ontwikkelingen naar 
snakken. We sluiten de wereld niet meer 
buiten. Hartstochtelijk gooien we ramen 
en deuren wagenwijd open, en laten we 
positieve energie naar binnen stromen. 
Probeer ‘t maar! 

3130 LA LENTE 2019LA LENTE 2019

WOONTRENDS


