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Voorwoord door Monique van der Reijden

PASSIE VOOR INTERIEURS...
Mijn passie voor originele en sprankelende
interieurs deel ik graag met anderen.
Regelmatig schrijf ik dan ook over de
nieuwste internationale trends die van
invloed zijn op hoe we wonen. Zo ook
op de website van Luxaflex®. Dit boekje
is een verzameling van al deze verhalen
over woon- en modetrends, inspirerende
stijliconen, handige stylingtips en praktische
ideeën. Je ziet ze altijd in combinatie met
creatieve toepassingen met de producten
van Luxaflex®.
Dagelijks lezen we via social media en
online blogs hippe, actuele en gezellige
berichten. Maar met dit boekje kun je ook
zonder smartphone, tablet, iPad of laptop
gewoon lekker op de bank met een kop
thee genieten van de mooiste woonsferen
en ideeën voor thuis.

Ben je concreet op zoek naar sfeervolle
raamdecoratie? Dan vind je in dit
boekje vast een aantal ideeën die
passen bij jouw persoonlijke smaak.
Jaloezieën, shades of stoffen in de meest
uiteenlopende kleuren en materialen en
alles wordt op maat gemaakt. De keuze
is aan jou want uiteindelijk ben jij je eigen
interieurontwerper!
Monique van der Reijden
TRENDWATCHER

Tapijtcollectie Inova Sense van
Desso, Luxaflex® Duette® Shades,
romantisch kleurenpalet.

BABY, IT’S COLD OUTSIDE
De winter is heerlijk! Zak lekker weg tussen de
kussens van je bank en pak er een dekentje
bij. Breng sfeer in je huis door romantische
pasteltinten. Je bent er klaar voor!

De winter is een uitstekend seizoen om een warme,
romantische sfeer in huis te halen. Maar dat betekent niet
automatisch een interieur vol met bloemenprints, krullen,
kroonluchters en brocante.

Juist door grafische elementen en
vormen in combinatie met zachte
pastellen toe te voegen, creëer je een
moderne romantische sfeer.
MODERN ROMANTISCH
De meubels in een romantisch
interieur hebben ronde en
organische vormen. Op een grote
bank zak je lekker weg in een berg
kussens en met een dekentje op
schoot kun je lekker genieten van
dat spannende boek. Sfeerhoekjes
en sfeermakers kom je overal door
het huis tegen: een klein bureautje
en een stoel met gekromde rug,
een rond bijzettafeltje met mooie
boeken of een vaas vol bloemen. Een
warm kleed op de vloer mag niet
ontbreken.

BEKEN KLEUR
Kleur speelt een belangrijke rol in
deze moderne woonstijl; kies voor
een vleugje roze, fijne pastelkleuren,
brons en blauw om het interieur
fris te houden. Een behang op de
muur met een gave print waar deze
kleuren in samenkomen, zorgt voor
een verrassend effect. Voor de ramen
hangen Duette® Shades van Luxaflex®
in een lichte, rustgevende kleur
zoals wit of crème. De isolerende
eigenschappen helpen de warmte
binnen te houden. Zo maak jij je huis
winterproof!

Behangcollectie Script van
Eijffinger®, Duette® Shades
Luxaflex®, accessoires van
House Doctor.

Maak je huis

winterproof
met een

vleugje
romantiek

Luxflex® Horizontale Jaloezieën AW14 Monki.

MODERN NOMADS
& TRIBAL TRAVELLERS

rn Nomads
TREND: Mode
rs
& Tribal Travelle en
ijd

ue van der Re

Door: Moniq

Op internet en social media worden
we de hele dag geconfronteerd
met de reisbestemmingen van
vrienden, geïnspireerd door
tropische destinations en onze
eetlust opgewekt door foto’s van
de exotische keukens uit verre
oorden. Tijdens een dagje achter de
computer hebben we in verbinding
gestaan met vele verschillende
culturen, die daarom nooit ver weg
voelen.

Het liefst zouden we al die plekken
persoonlijk aandoen, want er is
altijd iets nieuws te ontdekken: een
coole stad, een onbewoond eiland,
afgelegen bergdorpjes of een heel
continent. We willen het met eigen
ogen zien en de gebaande paden
achter ons laten. We willen ideeën
opdoen in alle windstreken van
de wereld en deze mee naar huis
nemen, waar ze ons het hele jaar
door van inspiratie voorzien.

Het interieur wordt daardoor even eclectisch als je
reiservaring. Jij bent daarin de verbindende factor:
dus alles past bij elkaar! Patronen en kleuren mogen
onverschrokken gecombineerd worden, waardoor
spannende samenstellingen ontstaan. Stijlvast hoeft het
niet te zijn, mits het allemaal met dezelfde reislust en
nieuwsgierigheid geselecteerd is!
CULTUUR SNUIVEN
Diepe kleuren maken het nomadische interieur interessant.
Met auberginepaars en bordeauxrood geef je de kamer
een klassieke basis, die de achtergrond vormt voor textiel
uit alle werelddelen. Schotse tartan, Noord-Afrikaanse
kelims, Perzisch tapijt en felgekleurde Afrikaanse Vliscostoffen komen samen met aubergine als gemene deler.
Door raamdecoratie in die kleur te kiezen, maak je een
eenkleurig statement dat de etnische patronen in alle
Catwalk Vivienne Westwood - inspiratiebron woonmodetrend
Wanderlust Perscentrum Wonen, decoratie The Wunderkammer,
behang House of Hackney – Luxaflex® Houten Jaloezieën.

accessoires met elkaar verbindt. Kies voor hoogwaardige
materialen met warme metalen als koper en messing,
bijzonder handgeblazen glas en leer zodat hier de sfeer
van een sultanwaardig paleis ontstaat in plaats van een
chaotische bazaar.
WUIVENDE PALMBOMEN
Binnen zitten we al genoeg; op vakantie gaan we naar
buiten! Strand, jungle, woestijn of bergtoppen, tijdens
onze reizen connecten we weer met de natuur. Thuis
houd je dat gevoel vast met souvenirs die de wonderen
van de natuur weten te vangen. Bijzondere kristallen,
een gedroogde kalebas, opgezette dieren, schelpen en
planten brengen de verwondering voor de natuur naar de
Hollandse polder. En met een behang met een weelderig
bladerdek is het altijd groen in huis! Die combineer je
natuurlijk met houten raamdecoratie met de kleur van
tropisch hardhout van FSC hout of van bamboe, de meest
duurzame houtsoort. Zelfs wanneer het binnen waait en
regent, schijnt binnen de zon!

THUISWERKEN IN STIJL
Om rustig en geconcentreerd te kunnen werken is een
optimale lichtbeleving van belang en willen we niet afgeleid
worden door te veel felle kleuren of dessins. Maar hoe?
Onze manier van werken verandert
in rap tempo. Doordat we 24/7
bereikbaar zijn, en minder behoefte
hebben aan een fysieke plek om met
elkaar te communiceren, is er meer
dan ooit aandacht voor een goede
werkplek thuis. Functionaliteit en een
iets zakelijke sfeer (voor het geval je
baas even thuis langs komt!) staan
voorop.
Om rustig en geconcentreerd te
kunnen werken is een optimale
lichtbeleving van belang en willen
we niet afgeleid worden door te
veel felle kleuren of dessins. Wit
is de ideale basiskleur voor het

interieur en met name de keuze
van de raamdecoratie is belangrijk.
Met Duette® Shades filter je het felle
zonlicht, maar beleef je nog steeds
het daglicht optimaal doordat het
materiaal semi-transparant is. Zo heb
je geen inkijk én is de kamer rustig
en licht genoeg om goed te kunnen
lezen, werken en wakker te blijven ;-).
Hoe donkerder een kamer is, hoe
sneller een gevoel van moeheid je
productiviteit af doet nemen! Dankzij
de semi-transparantie kun je ook
voor donkerder gekleurde Duette®
Shades kiezen, als je iets meer
warmte wilt qua sfeerbeleving.

Luxaflex®Plissé en
Duette® Shades

STOER EN ZAKELIJK
Alles wit is al snel ongezellig en
vaak ook niet zakelijk genoeg. Zoek
daarom naar meer contrast door te
spelen met zwart. De combinatie
zwart-wit is een echte trend en geeft
een werkplek een hedendaagse
en stoere uitstraling. Het grafische
effect dat je krijgt door bijvoorbeeld
te kiezen voor horizontale zwarte
lamellen in een witte ruimte, zorgt
voor een prachtig decor. Laat
hier en daar wat zwarte accenten
Hanglamp Tied-Up van Vitaminliving.com,
Luxaflex®Houten Jaloezieen.

Optimale
lichtbeleving
én trendy!
terugkomen, zoals een zwart metalen
bijzettafel of een zwarte hanglamp.
Nieuw, duurzaam en leuk voor
een thuiswerkplek is de hanglamp
Tied-Up (46 cm hoog) waarbij 26
kabelbandjes (tiewraps) samen de
kap vormen.
STIJLVOL EN INFORMEEL
In plaats van zwart, is de toevoeging
van hout ook een goede stylingtip.
Een grote houten eettafel die tegen
een stootje kan, is een heerlijke plek
om aan te werken. Met wat kleine
krukjes die je makkelijk aanschuift,
ontstaat een iets informelere

sfeer die de creativiteit ten goede
komt! Mix de strakke look van een
lichtgrijs rolgordijn met een behang
met houtprint en je hebt in een
handomdraai een stijlvolle werkplek.

Luxaflex® Rolgordijnen, behang
Wallpower van Eijffinger®.

Luxaflex® Rolgordijnen, Mulberry
collectie SS14.

DE MAGIE VAN BLOEMEN

De magische kleuren, vormen en
geuren van bloemen zijn al eeuwenlang de belangrijkste inspiratiebron
voor ontwerpers en kunstenaars. Pas
bloemdessins toe in je eigen interieur!

De natuur is al eeuwenlang de belangrijkste
inspiratiebron voor ontwerpers en kunstenaars.
Met de magische kleuren, vormen en geuren van
bloemen in het bijzonder!

Bloemen zijn symbolisch en staan
voor de liefde of juist als verzachting
bij verdriet, ze hebben helende
krachten of brengen een stil
eerbetoon. Ze staan ook dit jaar
weer volop in de schijnwerpers,
of het nou gaat om romantische
veldbloemen verwerkt in een
parfum, klassieke rozen geborduurd
op een jurk of kunstzinnige gerbera’s
op een porseleinen bord. Mode- en
designhuizen huizen als Mulberry,
Christian Lacroix, Designers Guild en
Gucci zetten de bloemetjes letterlijk
buiten in hun nieuwe collecties.
Populair zijn kleine bloemdessins
in zachte pastellen, kunstzinnige
grafische bloemvormen in felle
tinten en realistische fotoprints van
tropische florale.
Er zijn legio mogelijkheden om
het blije gevoel dat we krijgen van
bloemen naar binnen te halen.
Vooral met textiel kunnen we snel
en makkelijk aan de slag zoals een

Behang Studio Ditte;
catwalk styling Dior SS14;
Mulberry collectie SS14;
kussen Esprit Home;
parfum Daisy Marc Jacobs.
Samenstelling moodboard
Perscentrum Wonen.

Bloemen
als symbool
dekbedovertrek bedekt met een zee
van bloemen: dat is heerlijk wakker
worden! Trendy is ook om een oud
fauteuiltje te herstofferen met een
nieuwe stof met klassieke rozen. Of
decoreer de bank met kussens met
een Japanse bloesemprint. Voor de
ramen hang je rolgordijnen met
vrolijke gerbera’s, een romantische
bloemenguirlande of een subtiele
paardenbloem. Bloemen passen bij
elke sfeer en stijl, van klassiek tot
romantisch en van kunstzinnig tot
bohemien. Zeg het met bloemen!

HET BOERENLEVEN IN DE STAD
We kiezen meer en meer voor biologische voeding en zijn
bewuster in het samenstellen van onze maaltijd. Natuurlijke
materialen versterken dat pure landelijke gevoel.
Wie wil er nu niet dichterbij de natuur
leven, zelf groenten verbouwen en
eieren eten van eigen kippen? Helaas
lukt dat, mede door onze drukke
banen en een hectisch gezinsleven,
niet altijd. Gelukkig wordt het leven,
ook in de stad, steeds groener voor
zowel mens als dier. De slimmeriken
van Business4Bees (B4B) bijvoorbeeld
geven de verdwijnende honingbij
een steuntje in de rug en helpen
haar te overleven door bijenkasten te
plaatsen en bijvriendelijke bloemen
te planten. De Dakdokters benutten
ongebruikte, lege daken en toveren
ze om tot tuinen waar groenten
worden verbouwd. En Stichting

Stadsboeren geeft tijdelijke invulling
aan braakliggende stedelijke
bouwterreinen door middel van
mobiele ecologische groente-, fruiten bloementuinen die open zijn voor
het publiek. Op deze manier wordt
de stad gezonder en op den duur
zelfvoorzienend.
ZELF DOEN
Het lijkt misschien lastig om deze
groene filosofie zelf in praktijk te
brengen. Maar door middel van
moderne apparatuur en DIY-boeken
wordt het makkelijk gemaakt deze
levensstijl op kleine schaal thuis en
in eigen keuken toe te passen. En

Luxaflex® Rolgordijnen, Smart
Herb Garden (Click&Grow).

daar heb je geen groene vingers
voor nodig! Er zijn al technologische
snufjes die het mogelijk maken om
groenten en kruiden te verbouwen
op en rond het aanrecht. In de
nieuwe keuken komen design, onze
behoeftes, het voedsel dat we eten
en waar dat vandaan komt samen.
Hierdoor wordt de keuken een
sociale plek voor groei!
BOERENBONT
We kiezen meer en meer voor
biologische voeding en zijn bewuster
in het samenstellen van onze
maaltijd. Natuurlijke materialen

Samenstelling moodboard Perscentrum Wonen.

versterken dat pure landelijke gevoel.
In huis kiezen we voor grove houten
tafels met, bijna boerse, banken
en stoelen, grote handgemaakte
aardewerken schalen, gekleurd glas
en verse bloemen.
De houten jaloezieën met het FSC®keurmerk versterken de sfeer en
zorgen er tegelijkertijd voor dat het
licht getemperd kan worden.
BIOLOGISCH BUITENSHUIS
Niet alleen in eigen keuken, maar ook
buitenshuis willen we eten van het
land. Restaurants met eigen moes- en
productietuinen zijn in trek. De Gulle

Luxaflex® Houten Jaloezieën

Waard in Winterwijk werd onlangs
uitgeroepen tot ‘Puurste restaurant
van Nederland 2014’. Maar ook
Dwars in Amsterdam en Pollevie in

Den Bosch waren favoriet voor deze
titel. Voor een heerlijke lunch kun je
terecht bij Picknick in Rotterdam.

Jetske Visser en Michiel Martens
ontwierpen de Hue-blinds voor de Dutch
Invertuals Cohesion expositie tijdens
Dutch Design Week 2014.

Dutch Invertuals Cohesion expositie
tijdens Dutch Design Week 2014

Gespot op de

DUTCH DESIGN WEEK
Van museum tot creatieve
werkplaats, de hele stad
bruist van de energie.

Oktober stond in het teken van
spraakmakend Nederlands design,
met als hoogtepunt de Dutch Design
week in Eindhoven. Van museum tot
creatieve werkplaats, de hele stad
bruiste van de energie en overal
werden de nieuwste ontwerpen
getoond. Ook Dutch Invertuals,
een gelegenheidscollectief van
individuele ontwerpers die de
grenzen van hun disciplines

Dutch Invertuals Cohesion expositie
tijdens Dutch Design Week 2014

verruimen, presenteerde nieuw werk in de Cohesion
expositie. De ontwerpers hebben allemaal een andere
achtergrond, maar ze hebben één ding gemeen: het
experiment staat centraal in hun design.
WOONKAMER VAN DE TOEKOMST
Voor deze Dutch Design Week maakten ze ieder een
ontwerp gebaseerd op het thema: ‘the living room of
the future’. Hoe die woonkamer er uit ziet? Abstract en
futuristisch, waar veel met licht en ruimte wordt gespeeld.
Sciencefictionachtige kamerverdelers scheidden de

industriële tentoonstellingsruimte en objecten met
holografische effecten verrasten de bezoekers. Onze
favoriet was het ontwerp de Hue-blinds van Jetske Visser
en Michiel Martens. In een cohesie van kleur, glans en
lichtbrekingen vormen verschillende lagen samen één
geheel. De semi-doorschijnende afscheiding verdeelt
de ruimte en door de horizontale jaloezieën te openen
of te sluiten reguleer je de hoeveelheid licht dat wordt
doorgelaten. Een kunstobject dat ook een functie dient!

Enjoy the

summer
SMOOTH CRIMINAL!
Zomer; we feesten, zoeken bewust naar
momenten van ontspanning en laten de
boel de boel.

Horizontale
Jaloezieën van
Luxaflex®

De zomer staat in het teken
van vakantie, festivals, zwoele
zomeravonden, zon, zee en strand.
We feesten, zoeken bewust naar
momenten van ontspanning en
laten de boel de boel. We genieten
van een picknick en barbecueën er
op los! Maar het grote verschil met

vroeger is dat we er wel fris, slank en
gezond uit willen zien. Ook thuis is
het geen rommelige ‘frituur-bier-enplastic stoelen’ bende, maar besteden
we juist aandacht aan een gezonde
en gezellige sfeer. In de schone,
witte keuken creëer je een zomers
sfeeraccent met bijvoorbeeld rode

Horizontale Jaloezieën
van Luxaflex®, Banaanframboos milkshake.

jaloezieën die goed de warmte buiten houden
en het felle zonlicht filteren. Inhakend op de
gezondheid trend eten we massaal verse salades,
groente spiesjes en heerlijke fruitshakes voor een
energiek gevoel. Om de gezonde snack-trek te
vieren verrassen wij je, tijdens ons zomerfestival,
met een recept voor een crimineel lekkere milk
shake! Enjoy the summer.

Recept voor Banaan-Framboos of
Zwarte Bes-Bramen milkshake
Combineer 1 banaan en 150 g frambozen of
aardbeien, of kies voor 150 g bramen en 75 g
zwarte bessen. Shake in een blender met
120 ml yoghurt en 60 ml melk.
Versier met een bladje munt.

Scandinavisch Wonen met Luxaflex®
Rolgordijnen en Plissé blinds.

TREND:
CH WONEN
SCANDINAVueISvan der Reijden
Door: Moniq

SCANDINAVISCH WONEN
SIMPELWEG SCANDINAVISCH
In de jaren 50 ontstond in
Denemarken, Noorwegen, Zweden
en Finland een designbeweging
die simpelweg wordt samengevat
onder de noemer Scandinavisch
design. Wat alle ontwerpen gemeen
hebben, is dat ze voldoen aan de
kernwaarden: eenvoud, minimalisme
en functionaliteit. Iconische
ontwerpen van beroemdheden zoals
Arne Jacobsen worden nog steeds
geproduceerd en zijn nieuw óf

vintage echte collectors items.
Met nieuwe goedkope materialen
als geperst gebogen hout en
plastic, en nieuwe methodes
voor massaproductie ontstonden
in Scandinavië mooie meubels,
ook voor dagelijks gebruik.
Belangrijk toen was dat iedereen
zich de meubelen moest kunnen
veroorloven, en niet alleen de
welgestelden. Inderdaad, het is geen
toeval dat IKEA uit Zweden komt!

Op dit moment is er een golf nieuwe Scandinavische
merken die design uit het noorden weer op de kaart
zet. Jonge, hippe bedrijven die werken volgens dezelfde
principes, met aandacht voor ambacht én vernieuwing
traditie én innovatie. Licht hout en pasteltinten voeren bij
alle merken de boventoon, net als archetypische vormen
en grafische accenten. En we zijn er gek op in Nederland,
want de merken hebben ondertussen een grote fan basis
in ons land opgebouwd.
HELDER WIT IN DE BASIS
Maar hoe creëer je deze Scandinavische woonsfeer nou
in je eigen interieur? Het begint met een lichte basis. In
de noorderlijke landen is daglicht schaars en in huis doen
ze er alles aan om het effect van het natuurlijke licht zo
optimaal mogelijk te benutten. Helder wit reflecteert
het licht en wordt toegepast op de wanden, de vloer, in
de raamdecoratie, meubelen, verlichting en accessoires.
Nuances breng je aan met licht grijs en ecru. Door een
subtiele toevoeging van zachte pastels als mintgroen en

grafische dessins wordt het interieur helemaal van nu!
De sfeer is zacht en vriendelijk en dat zie je terug in de
meubels die afgeronde vormen hebben.
SPELEN MET LICHT
De natuur is een belangrijke inspiratiebron voor de
Scandinavische woonsfeer. Blond hout wordt gebruikt
in de vloer of in tafels en stoelen. Wol is een onmisbare
hoofdrolspeler: handgeweven kleden, kasjmier plaids en
kussens, poefs, omslagdoeken (voor bank, bed of voor
jezelf ), en zelfs ouderwetse dekens maken een comeback.
Bedtextiel van fris katoen zorgt voor een behaagelijke sfeer
in de slaapkamer. En in de styling zien we transparant glas,
aardewerk, kurk, touw en papier terug. Ondanks dat we
optimaal willen profiteren van het daglicht zoeken we ook
naar een stukje privacy. Witte rolgordijnen of Plisse blinds
in een semi-transparante uitvoering zorgen voor een
gevoel van beschutting zonder dat ze de lichtopbrengst
drastisch verminderen. Leve het licht!

Inspiratie moodboard Luxaflex® Scandinavisch Wonen.

DEEP BLUE SEA
Trendkleur blauw is upcoming in zowel interieurs als de
modebranche. De zomercollecties van 2014 laten een duidelijk
signalement zien: nachtblauw neemt stilletjes de rol over van
zwart! Blue is the new black!

Carven, Luxaflex® Plissé Shades, vaas
Anthropologie, Tom Ford.

Tijdloos, sereen maar tegelijkertijd
zeer vernieuwend. Dat is trendkleur
blauw die belangrijk is voor
zowel interieur als mode. Met
indigogekleurde Duette® Shades
dompel je je kamer onder in een
oceaan van rust. Voeg er verrassende
accessoires aan toe en je creëert een
versterkend kleurenspel!
Ook de garderobe – vooral die van
de heren – krijgt een inktblauwe
transformatie, als we (onder andere)
modehuizen als Carven, Fendi,

Woonmode van
Perscentrum Wonen,
Luxaflex® Combi PlisséDuette® Shades, vaas
House Doctor.

Blue is
the new
black
Valentino en Tom Ford mogen
geloven. Zelden kiezen ontwerpers
zo unaniem voor eenzelfde kleur,
maar de zomercollecties van 2014
laten een duidelijk signalement zien:
nachtblauw neemt stilletjes de rol
over van zwart! Blue is the new black.

Vazen via Happy Interior Blog en
interieurbeeld van Ollie and Seb’s Haus.

STRAK IN DE STREEP
Spelen met
grafische lijnen
Zwart en wit zijn twee
kleuren die van elkaar
verschillen als dag en nacht,
maar juist dat maakt ze al
jaren een onverslaanbaar
duo!

Geliefd in mode- en interieurland
is de toepassing van zwart-witte
horizontale lijnen. Denk bijvoorbeeld
aan deze Twist® Rolgordijnen van
Luxaflex® waarvan de zwarte banen
mooi contrasteren met het witte
licht. En hetzelfde lijnenspel is te
zien in de winkelaankleding van
modehuis Lanvin in hartje Parijs. Een
prachtig samenspel van donker en
licht!

Toe aan wat gorgeous graphics in je
huis? Witte muren zorgen voor een
rustpunt in de kamer, de rest is een
kwestie van experimenteren met
gestreepte accessoires.
Bekijk de moodboards ter inspiratie:
het kan niet misgaan!
Winkelinrichting en outfit van Lanvin,
Twist® Rolgordijnen van Luxaflex®.

TIJD VOOR DE BUITENKAMER
Sla twee vliegen in één klap met buitenzonwering en creëer de
ideale balans tussen binnen en buiten. Voor wie wil genieten
van nóg langere lentedagen!

Tijd om voorbereidingen te treffen
voor het zomerseizoen! Het
inrichtingen van een buitenkamer
is een belangrijke trend. We zien
speciale outdoor meubelcollecties
in allerlei vormen en materialen. De
zon is heerlijk, maar binnen loopt de
temperatuur snel op! Met de juiste
zonwering kunnen we de warmte op
een functionele manier weren terwijl
ze tegelijkertijd een belangrijke
sfeermaker zijn voor de buitenkamer.
Hou het binnen koel en geniet

buiten van meer gezelligheid.
Moderne huizen hebben vaak
grote ramen die zorgen voor veel
licht. ‘Hoe meer daglicht hoe luxer
de leefruimte’, is een belangrijke
regel voor architecten. Maar zon
wering is hierbij hard nodig om
het klimaat in huis te beheersen.
Het buitenaanzicht mag hierbij
niet vergeten worden. Screens
zorgen ervoor dat het felle licht
gefilterd wordt en beschermen zo
het interieur tegen zon en warmte.

Luxaflex® Terraszonwering

Naast mooie effen grijstinten, zijn
er ook schermen met moderne
digitaal gedrukte dessins. Je favoriete
woonstijl kan zo, op decoratieve
wijze, van binnen naar buiten worden
vertaald.
Een huis dat gebouwd is in een
landelijk-klassieke stijl vraagt
om bijpassende zonwering. De
traditionele markiezen zijn dan ook
echte must have’s en versterken de
luxe uitstraling. De nieuwe collecties
worden nog steeds op ambachtelijke
wijze gemaakt maar zijn innovatief
door nieuwe materialen zoals
aluminium en elektrische bediening.

Luxaflex® Markiezen

In de keuze van het doek zien we een
reeks van moderne kleuren. Zo krijgt
een klassiek huis een hedendaagse
opfrisser en ontstaat meer sfeer op
het terras.
Tip: stem de kleur van de markiezen
af op die van de kussens van de
buitenmeubelen.
Je slaat twee vliegen in één klap met
een terraszonwering. Deze voorkomt
dat fel zonlicht naar binnen schijnt
én zorgt voor schaduw in de tuin.
De stijlvolle en elegante constructie
creëer je een ideale balans tussen
binnen en buiten. Bijzonder is de

speciale powerrail met verlichting
onder de zonwering waardoor je
extra lang buiten kunt zitten en
genieten van het fijnste seizoen van
het jaar. Happy Summer!

Luxaflex® Beaufort® Screens

Spiegel Soleil Argent van Nathalie Lété voor Domestic, houten
eetkamerstoel Eva van Pilat&Pilat, Luxaflex® Facette® Shades.

ZONNEGROET!
Op de internationale designbeurzen is de zon overal terug te zien
als patroon, net als de trendkleur geel! We brengen de zon letterlijk
naar binnen voor een optimistisch interieur.

Het is zomer en we worden wakker
met de zon. Hij geeft ons vitamine
D en warmte. Die positieve energie
brengen we letterlijk naar binnen
voor een optimistisch interieur. Op de
internationale designbeurzen is de
zon overal terug te zien als patroon,
net als de trendkleur geel! Maar ook
prints die doen denken aan een
fris heldere zonsopgang of warme
zonsondergang horen bij deze trend.
Werp een blik in de spiegel en je
bent het zonnetje in huis! Met een
knalgele stoel van massief hout
wordt het een blije bedoening,
want het ontwerp met de hoeken
en facetten zorgt voor een ultiem
zitcomfort. In een interieur met
overwegend wit in de basis zorgen

Horizontale Jaloezieën van Luxaflex®, fauteuil
Windsor van Ercol bekleed met stof van
Timorous Beasties.

De positieve
energie van
de zon: pas

trendkleur
geel toe!

gele Facette® Shades voor een
vrolijke noot. Horizontale jaloezieen
temperen het licht op de werkplek,
maar met de zonnebloem gele
kleur blijven we creatief geprikkeld.
De invloeden uit de jaren 50 zien
we overal terug. De fauteuil van
Ercol is bekleed met een stof van
Timorous Beasties, een textielmerk
met stofontwerpen vol griezelig
grote insecten, giftige planten en
duistere stadspraktijken. Alles om
de soms wat tuttige wereld van
interieurtextiel wakker te schudden.
Zo ook met deze stof waar een grote
zon op prijkt die doet denken aan
de Love en Peace van de seventies.
Aanbid de zon met een zonnegroet!

ZEEZOUT!
Kleurnuances van de zee zijn favoriet voor in huis, heerlijke frisse
kleuren halen het rustgevende effect van de zee naar binnen.

Als het kwik stijgt, genieten we volop van de zon, het
strand en de zee. Of het nu onze eigen Noordzee is of een
Mediterrane kustlijn, dat maakt niet uit. Temperaturen van
dik in de twintig graden vragen om een verfrissende duik.
Het kan geen toeval zijn dat de stroom aan kleurnuances

van de zee favoriet zijn voor in huis. De nautische,
maritieme woonsfeer is populair. Daarmee proberen we
het verfrissende maar ook rustgevende effect van de zee
naar binnen te halen.

Luxaflex® Duette® Shades, bed
textiel en kleden uit de collectie van
esprit-home.

Op naar

ontspanning
en rust

Hemelsblauw, indigo of turkooise
blauw worden gecombineerd
met helder wit of de kleuren van
het strand. We zien het terug in
behang uit de Atlantic collectie
van Eijffinger® of bedtextiel uit de
nieuwe Home collectie van Esprit
die volledig geinspireerd is op de
eilandmetropool Palma de Mallorca.
Met Duette® Shades temper je het
felle zonlicht als je in je eigen zee ligt
te dobberen.

golven letterlijk in huis. Je creëert
je eigen strandhuis met plaids,
dekbedovertrekken, vloerkleden en
sierkussens met strepen of tie dye
effecten. Als een echte strandjutter
verzamel je accessoires met grof
touw, jute en gekleurd glas. Op die
manier ben je het hele jaar door
een beetje op vakantie. En voor dat
heerlijke visje, ga je gewoon eten bij
ZeeZout in Rotterdam!

Met horizontale jaloezieën haal
je het effect van de kabbelende
Horizontale Jaloezieën van Luxaflex®,
Nehang uit collectie Atlantic van
Eijffinger®, Windlicht gespot op
cooledeko.de.

SPACE TIME
ASTRONAUT IN
SPACE
TIME
EIGEN HUIS
De Melkweg is hot! Deze
belangstelling voor
planeten, sterren en alle
donkere ruimte daar
tussenin zien we ook terug
in ons interieur. Een puur en
ruimtelijk interieur waar we
bijna gewichtloos doorheen
kunnen zweven. Dat is
heerlijk thuiskomen!

TIME
TREND: SPACE
igen huis
Astronaut in en der Reijden
ue va

Door: Moniq

HELDER WIT IN DE BASIS
Door nieuwe technologieën weten
we steeds meer over het universum.
Daardoor raken we ook steeds meer
geïnteresseerd in de ruimte en de
kosmos om ons heen. NASA heeft
een App waar we alles kunnen lezen
over de ruimtemissies en meer dan
12.000 foto’s kunnen bekijken van
ons sterrenstelsel. Virgin Galactic
biedt reizen aan naar de ruimte en
terug (voor ‘slechts’ 250.000 dollar
per ticket). En we sturen een groep
gemotiveerde mensen naar Mars om
daar een kolonie te stichten. Dus de
Melkweg is hot! Deze belangstelling
voor planeten, sterren en alle
donkere ruimte daar tussenin zien
we ook terug in ons interieur. Een
puur en ruimtelijk interieur waar we
bijna gewichtloos doorheen kunnen
zweven. Dat is heerlijk thuiskomen!
ONVERWACHT CONTRAST
Een belangrijke trendkleur is wit,
maar dan wel in contrast met zwart,
metallic, pastel grijzen en hier en daar
een accent in een felle kleur zoals
sirenerood, citroengeel of electric
blue. Kies voor een stoel of kastje in
een contrasterende tint of ga voor
raambekleding in een gedurfde kleur,
zoals rood of metallic. Het nieuwe
minimalisme is futuristisch, maar
zeker fijn om in te wonen door de
toepassing van zachte materialen,
zoals wol en linnen versus hard staal,
beton en glas. Het sterrenstelsel is
een inspiratiebron voor dessins die
verwerkt worden in stoffen, zoals

Inspiratie moodboard Luxaflex® Space Time.
Trap Büro Loft F27 by Schlosser + Partner; klok
en lamp van MENU; zak op tafeltje met prints
erachter van Varpunen; interieurbeeld rechts
van Annaleenas Hem.

gordijnen, plaids en tapijten. De
maan herkennen we in glanzende
spiegels en tafelbladen van marmer,
de populairste natuursteen van dit
moment. Ook zien we het universum
terug in de futuristische vormen van
lampen en stoelen en als print op
diverse woonaccessoires.
GRAFISCH LIJNENSPEL
Er is veel aandacht voor licht en
schaduw en het grafische effect dat
dit oplevert, dus ook voor raam

bekleding. Dit lijnenspel laat je mooi
terugkomen in de keuze van juist
verticale of horizontale jaloezieën.
Zoals deze witte verticale lamellen
van Luxaflex® die bijdragen aan
het gewichtloze karakter van het
interieur. Ook door te spelen met
zwart-wit, horizontale en verticale
lijnen, verschillende texturen, vormen
en formaten in meubels en andere
functionele woonobjecten creëer
je een ruimtelijk ogende en tijdloze
inrichting. Het interieur vormt een
combinatie van minimalistische
contrasten. Zo haal je het hele
universum in huis!

Space Time met Luxaflex®
Verticale Jaloezieën;
marmer; Hay en COOEE.

Space Time met Luxaflex®
Plissé Shades en Horizontale
Jaloeziën.

INDUSTRIËLE LUXE
Een echte trend op dit moment is de moderne,
industriële woonsfeer. Bij industrieel denken
sommigen in de eerste instantie aan koud en kil,
maar niets is minder waar!
Etsy, Luxaflex® Horizontale Jaloezieën,
industrieel sfeerbeeldvia myindustrialinterior.
blogspot.nl.

Dit interieur is stoer en mannelijk, heeft wat rauwe randjes
maar kan evengoed warm en aangenaam zijn. De sfeer is
herkenbaar aan de combinatie van donkere kleuren zoals
zwart en grijs met wit of (denim)blauw en veel gebruik van
materialen als leer, metaal, hout en glas.

The Grounds of Alexandria Restaurant,
RH baby&child buizenkast, Luxaflex®
Horizontale Jaloezieën.

Industrieel:
Stoer, rauw,
mannelijk, maar
warm en

aangenaam

HIGHTECH GEZELLIGHEID
Een industrieel interieur begint
bij de vloer. Kies voor een stevige
basis met een strakke vloer. Zo
komt een gladde gietvloer in een
ruimtelijke interieur bijvoorbeeld
goed tot zijn recht. Vind je dat te
kaal? Een vloerkleed maakt een
strakke gietvloer warmer. Je kiest
uiteraard wel een kleed dat binnen
de industriële stijl past: met een
verwassen vintage look of een tapijt
van gevlochten leer.
DE AANKLEDING
Open ruimtes met studbalken, een
bakstenen muur en grote ramen
roepen bij voorbaat al dat industriële
gevoel op. Grote raampartijen

zorgen voor veel daglicht, dus
stoere raambekleding is een must.
De Houten Jaloezieën van Luxaflex®
stralen het juiste, rauwe karakter
uit. Vintage woonaccessoires zoals
grafische letters, letterbakken, een
oud bibliotheektrapje, een betonnen
vaas en kandelaar, stalen lampen
of een houten krukje met metalen
onderstel maken het interieur af.

SLAPEN MET HET RAAM OPEN
De zomertijd is ingegaan en het is mooi weer. Dat betekent slapen
met de ramen open, om de frisse voorjaarslucht binnen te laten,
en bedtextiel in de trendkleur wit.

Bedtextiel Starling (Essenza),
Luxaflex® Rolhor Luxaflex®.

Voor een optimale nachtrust is
een serene sfeer en een gezond
binnenklimaat de ultieme
combinatie. Dat betekent slapen
met de ramen open, om de frisse
voorjaarslucht binnen te laten, en
bedtextiel in de trendkleur wit.
In de kinderkamer zien we de
trendkleuren hemelsblauw en
smaragdgroen, in vrolijke prints of
hippe strepen die doen denken aan
een pyjama.

Uitgerust het

mooie weer
tegemoet.

Bedtextiel Chief (Covers & Co),
Luxaflex® vaste horren, bedtextiel
Purbeck (Designers Guild).

Bijna onzichtbaar maar essentieel
is een goede hor die de insecten
buiten houdt. Want niet is erger als
een zoemende mug die je uit je
slaap houdt. De horren van Luxaflex®
worden op maat gemaakt zodat ze
naadloos sluiten en er is zelfs speciaal
Polltex gaas dat de pollen uit de
lucht zuivert. Wist je trouwens dat
Luxaflex® als gevolg van een grote
horrencampagne samen met Cordaid
Memisa maar liefs 4 ziekenhuizen in
Malawi heeft voorzien van horren? Zo
worden zwangere vrouwen en kleine
kinderen beter beschermd tegen
malaria, en krijgen ze een veiligere
start!

OPEN DE DEUR NAAR KLEUR
Regenboogtinten in het interieur
Kleur, meer kleur! Dat is het
motto van veel designers
en de belangrijkste trend
op interieurgebied.
Uitgesproken kleuren, je ziet
het terug in iedere woonstijl:
van klassiek tot modern en
van romantisch tot landelijk.

Bikini Wood Chair van Moroso,
Two Tone tafel van Zuiver,
Luxaflex® Plissé Shades.

Met kleur kun je de sfeer in huis
beïnvloeden en bovendien heeft
het effect op hoe je je voelt. Kies je
voor rustgevend blauw, vrolijk geel of
magisch paars?

hebben een heilzame werking op
onze gemoedstoestand. Populair
zijn tinten als zeegroen en turquoise
blauw die het goed doen op
meubelen en raamdecoraties.

BLAUW & GROEN: DE KRACHT
VAN DE NATUUR
Groen en blauw zijn kleuren uit
de natuur. Hemelsblauwe luchten,
voorjaarsgroene bossen; beide

Ze geven meteen dat rustgevende
gevoel in iedere leefruimte. Pas
Plissé Shades bijvoorbeeld toe in de
badkamer. Dan creëer je meteen die
harmonieuze sfeer die je ook in een

Luxaflex® Horizontale Jaloezieën,
tapijtcollectie Palazzo van Parade,
Adartne-bank van Leolux.

spa ervaart. Combineer met wit in de
basis, voor een fris gevoel. Wil je een
statement maken? Kies dan voor een
meubelstuk met kleurverloop.
ROZE, ROOD & PAARS: POWER
OF PASSION!
Wie krijgt er nu ooit genoeg van
hartverwarmende kleuren als
bordeauxrood, diep paars en roze?
Ze geven een intens rijk gevoel
aan het interieur. Horizontale
Jaloezieën in wijnrood combineer je
bijvoorbeeld met een prachtig paars
tapijt voor een magische sfeer. Durf
verschillende kleuren met elkaar te
combineren zoals in de fauteuil van
Adartne. Creëer een intiem interieur
met dit warme kleurenpallet!

ORANJE EN GEEL: HET ZONNETJE
IN HUIS
Zonaanbidders hoeven niet naar
een ver oord voor een sprankeltje
licht in huis; oranje en gele tinten
laten de sfeer namelijk direct
opleven. De kleur geel geeft direct
dat optimistische, levenslustige
gevoel. Je wordt toch blij van die
Luxaflex® Duette®
Shades, Cymbidium
orchideën, pan van
Le Creuset.

geelkleurige Duette® Shades in huis!
In de Cymbidium orchidee zie je de
kleuren van de ondergaande zon.
In grote gekleurde flesvazen oogt
het meteen warm en gezellig. Ben
je een keukenprinses, dan zorgt de
citroengele braadpan van Le Creuset
voor een vrolijke noot!

WHEATERED WHITES
Wit-op-wit optieken, met hier en daar een
metallic accent.

TREND:
WHITES
WHEATERED
ijden

ue van der Re

Door: Moniq

Eén ding is zeker: het borrelt
van de creativiteit op het
gebied van interieur. De
toepassing van veel kleur
en dessin is nog steeds een
belangrijk signalement maar…
er komt een tegenbeweging.

Waarom wit? De internationale
vakbeurzen in Frankfurt, Keulen en
Parijs zijn net achter de rug en de
trends zitten vers in ons geheugen.
What’s new! What’s hot! Eén ding is
zeker: het borrelt van de creativiteit
op het gebied van interieur. De
toepassing van veel kleur en dessin
is nog steeds een belangrijk

Lamp (Le Colonel), witte gordijnstof (Jakob
Schlaepfer), interieurbeeld (Baxter, Italy),
catwalkbeelden (Marchesa en Balenciaga),
modebeeld (Melitta Baumeister), vazen
(Paolo Paronetto), modebeeld linksachter
(Balenciaga). Samenstelling moodboard
Perscentrum Wonen.

signalement maar… er komt een
tegenbeweging.
Nu we langzaam uit de crisis kruipen
zijn we er klaar voor om een frisse
start te maken. En zoeken we een
helder nieuw beeld. Denk aan de
schone witte was aan de lijn: een
smetteloze witte broek of strak
gestreken overhemd. Heerlijk toch?
Naar datzelfde gevoel gaan we ook
binnenshuis op zoek. We willen

puurheid, sereniteit en een rustieke
sfeer in huis. Authentiek met wit in
de basis. Want met wit als nieuw
startpunt kun je alle kanten op. Het
is tijdloos en modern, maar staat ook
voor glamour of een juist landelijk
Scandinavische sfeer.
Ook zien we de tendens het interieur
weer te bekijken vanuit zijn functie
en ruimtelijkheid. En hoe klein die in
werkelijkheid misschien ook is, met
wit als tijdloze ‘kleur’ laat je iedere
ruimte zo GROOT mogelijk lijken!
Een opvallend kleursignalement
gespot op de beurzen: wit-opwit-op-wit… met een klein beetje
meer! Je moet dan denken aan
de zogeheten weathered whites:

Combineer wit
met wit en wit!

doorleefde, geaderde, craquelé witop-wit optieken, met hier en daar
een metallic accent in goud, zilver of
koper.
Op mode- en designgebied is dit een
belangrijke trend voor 2015/2016.
Op het gebied van raamdecoratie is
wit dus niet alleen een veilige maar
ook modische keuze. Het staat overal
goed en het past bij alles, maar ons
advies luidt: Combineer wit met wit
en wit!

Luxaflex® sfeerbeeld Horizontale
Jaloezieën en Houten Jaloezieën.

PLEATS PLEASE

Een geplisseerde stof wordt
volop toegepast in het
interieur. Maak van jouw
interieur ook een fashion
place!
Van links naar rechts: JW Anderson,
Luxaflex® Plissé Shades, Origami lampen
Serena and Lilly, behang Tracey Tubb

PLISSE ALSTUBLIEFT
Alleen enkele modecollecties
in de geschiedenis waren écht
revolutionair en de collectie Pleats
Please uit 1993 van Issey Miyake’s
was daar één van. De kledingstukken,
geknipt uit stof die wel drie keer
zo groot was dan het eindproduct,
werden tussen papier in een
nieuwe plisseermachine gedrukt
om zo textuur en vorm op een

prachtige manier te combineren.
Deze ontwikkeling in technologie is
ook andere ontwerpers niet voorbij
gegaan. JW Anderson laat in zijn
collecties zien dat de plissé ook heel
stoer en hedendaags kan zijn. En
in Nederland is ontwerper Mattijs
van Bergen, koning van de plissé,
hij past de techniek graag toe in zijn
japonnen.

Issey Miyake Pleats Please, Luxaflex®
Plissé Shades, Hay plissé boek

GEPLOOID INTERIEUR
Deze tendens zien we ook terug in
het interieur. Plisséstoffen worden
veelvoudig toegepast in kussens,
dekens en plaids. De vorm zien we
ook in andere woonaccessoires.
Vazen krijgen vouwen en worden zo
geplisseerde kunstwerkjes. Origami
lampen knipogen naar de silhouetten

van Issey Miyake’s outfits. Ook het
handige opbergboek van Hay wordt
een geweldig plissé designobject als
het opengeklapt op tafel ligt. En Tracy
Tubb komt met een geometrisch 3D
behang, bestaande uit vouwen en
plooien. Met deze fijne toepassingen
wordt ook jouw interieur helemaal
fashion. De Plissé Shades van

Luxaflex® passen perfect binnen deze
stijl. En nu krijgt de Plissé collectie
een make-over: er zijn meer items,
nieuw textiel en 50% van de stoffen is
uitgevoerd in Dustblock®. Dit houdt
de Plissé Shade nog langer mooi en
schoon, omdat de coating vocht- en
vuilwerend is. Dat willen wij ook wel
op onze plissékleding!

Plissé alstublieft!
Lekker stoer en
hedendaags
Van links naar rechts: Luxaflex® Plissé Shades,
Issey Miyake Pleats Please, Lenneke Wispelwey,
Mattijs van Bergen

Luxaflex® Horizontale
Jaloezieën

THUIS SPA
Bijkomen in een kuuroord is niet voor
iedereen weggelegd, dus plan een
verwendagje in je eigen huis!

We hebben een druk leven. Het huishouden,
de kinderen, werk, sporten, sociale contacten
onderhouden en ga zo maar door. Af en toe is het
tijd om de stekker eruit te trekken, en even tijd voor
jezelf te nemen.

Bijkomen in een kuuroord is niet voor
iedereen weggelegd, dus waarom
niet een verwendagje in je eigen
huis?
Maar hoe creëer je nou dat luxe
gevoel van een spa in je eigen
badkamer? Rustgevende wit- en
grijstonen, als die van kiezels, zorgen
voor een serene uitstraling. Privacy is
belangrijk, en daarvoor zijn Luxaflex®
Horizontale Jaloezieën uit de Basics
collectie in combinatie met linnenlook banden ideaal. Ze geven een
warme uitstraling en passen goed bij
de wellness sfeer. Stylen doe je met
natuurlijke materialen zoals een grof
houten schaal voor een spons en
zeepjes. Voor dat echte hotel gevoel
kies je voor dikke baddoeken, een
geurkaars en verzorgende producten.
Relax & enjoy!

Luxaflex® Horizontale
Jaloezieën

Relax & enjoy!
Even tijd voor
jezelf...

Met meer dan 60 jaar ervaring staat Luxaflex®
garant voor duurzame kwaliteit, innovatie,
optimaal wooncomfort en jarenlang
gebruiksplezier. Een weergaloze collectie
producten, stoffen, materialen en kleuren. Op maat
gemaakt, met vijf jaar garantie.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
Luxaflex® dealers ontvangen u
graag in hun showroom, waar
de nieuwste productvarianten
getoond worden. Zij begeleiden
u in het maken van uw keuze
met hun kennis van styling en
bedieningsopties, en informeren
u over de mogelijkheden van
meet- en montageservice,
zodat uw raamdecoratie steeds
optimaal op uw persoonlijke
situatie is afgestemd.

luxaflex.com
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Voor elk raam heeft Luxaflex® een passende
oplossing. Raambekleding gemaakt naar uw
wens, de perfecte keuze!

