Linnen gordijnen geven een luchtig, fris gevoel!

Wollen plaids zorgen voor een
warme, gemoedelijke sfeer.

Puur Wonen

Puur wonen, haal de natuurlijke sfeer naar binnen door materialen van buiten te
gebruiken. Houten elementen in combinatie met zachte eerlijke stoffen geven uw
woning een vriendelijk randje. De eigentijdse neutralen kleuren zoals skimming
stone, greige en strong white hebben een urban uitstraling. Pure materialen
en luchtige stoffen maken dit concept compleet. Voor de finishing touch zijn
moderne elementen gecombineerd met vintage vondsten perfect!
MEISTER Authentic & levendig Eiken parket
AMBIANT Smokey & Natural PVC

Uw sfeer

Tip! Ronde vormen geven een vriendelijke uitstraling.

Deze groep eigentijdse neutralen muurkleuren
zorgen voor een opvallend decoratief effect dat een
warme sfeer uitstraalt. De warme lichtgrijze ondertonen
vertegenwoordigen deze natuurlijke basis.

Donkere accenten in de
keuken passen helemaal
in deze stijl!

QUICK-STEP
Laminaat

Stijlvol klassiek

Stijlvol klassiek, de klassieke look krijgt een nieuw leven door de toevoeging
van eigentijdse elementen in barok stijl. Een spannende kleur combinatie,
mix & match lichte en donkere kleuren, verschillende houtsoorten en
antieke meubels met staal, leer en luxe of juist grove stoffen.

A Twist
Instant sfeer creëren in
een nieuwbouwhuis?
Diepte effecten,
planten en het juiste
licht geven de woning
leven.

MEISTER Authentic Eiken parket

THERDEX exclusive PVC

Uw sfeer

Schilder of behang de schouw een tintje donkerder dan de muur
daarachter, belicht de schouw en u creëert een eye catcher.

Traditionele stijlvolle neutralen, zij ontlenen hun oorsprong
aan traditionele tinten maar komen ook prachtig uit in
eigentijdse interieurs. Een vleugje zachtheid aangevuld met diep
nacht blauw.

Een strakke moderne
keuken met authentieke
vondsten op het aanrecht
geeft een huiselijke sfeer.

QUICK-STEP
Laminaat

Trendy en Subtiel
Detail
Leer, staal en koper zijn
de sfeermakers, deze
krachtige materialen
geven de woning body.
Patronen in de
accessoires maken het
concept compleet.

Trendy en subtiel, een strakke basis gecombineerd met comfortabele
grijstinten. In dit concept vindt je rust, een ontspannen sfeer met een
subtiele basis. Glazen schalen, stolpen, kandelaars in combinatie met mooie
boeken, planten, lampjes, verzamelingen en moderne design objecten
zorgen voor een speels karakter in dit concept.
THERDEX exclusive PVC
MEISTER Rustiek Eiken parket

Uw sfeer

Een strak, modern, stijlvol interieur met een tintje grijs!

Deze neutralen hebben een rustig karakter, ideaal voor
degene die voorkeur geven aan ingetogen decoratie. Niet te
warm en niet te koud, niet te grijs en niet te bruin. Deze kleuren
zijn comfortabel en makkelijk in gebruik.

Symmetrie, strakke
lijnen en veel licht. Een
greeploze keuken, weg
gewerkte afzuigkap en
verstopte kasten.
Minimalistisch.

QUICK-STEP
Laminaat

Minimalistisch Modern
Pastel

Pasteltinten!
Grijsgroen op de
muur, oud roze in het
karpet, pasteltinten
combineer je
gemakkelijk bij deze
basis. De uitstraling
van pasteltinten is
zacht, vriendelijk en
fris. Een gevoel van
orde in de chaos.

Een strakke ruimtelijke basis gecombineerd met dynamische accessoires.
In dit concept is ruimte het mooiste object, door met contrast kleuren
te werken creëren we diepte. De symmetrische lijnen geven de woning
een statig karakter.
MEISTER Authentiek en gekalkt Eiken parket

THERDEX exclusive PVC

Uwsfeer
Dit is de kleurselectie voor degenen die van een

opvallende architecturale feel houden.
Deze neutralen, doelbewust koel met blauwere ondertonen
dan de andere groepen, geven een strakke look die schitterend
past binnen een minimalistisch interieur.

QUICK-STEP
Laminaat

Dieptes
Door met diverse
contrasterende kleuren
te werken creëren we
diepte. Denk hierbij
aan de inbetween
gordijnen in een
zwaardere tint,
stalen taats deuren,
spotjes en nisjes en
een koof.

