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Tekst:

Renske De
Maesschalck

VAN KLEURRIJK
BEDLINNEN TOT EEN
DESIGNERSTOEL!

vervangen. Wit je niets te opvallends? Beplak dan .
enket de onderkant of de handvatten.

BADKAMER ALS WELLNESSPARADIJS
De badkamer dan! Waar het vroeger enkel de
plaats was waar je even halt hielt om je te wassen,
is het nu een ruimte waar heel wat tijd wordt in
doorgebracht. Een volledig nieuwe badkamer kost
heel veet moeite, maar met stechts eenvoudige
ingrepen kan je ook al wonderen verrichten. Ten
eerste begin je met een nieuw douchegordijn en
nieuwe handdoeken, het liefst in dezelfde stijl. Je
kan ofwel je kastje met producten reorganiseren of
een nieuw kastje kopen en werken met verschillende bakjes. Zo cre6er je meteen een meer ordelijke ruimte. De look afwerken doe je met een
plant, geurkaarsen, enkele • onde spiegels, een
mooie vuitnisbak (ja, die bestaan!) en eventueet
wat kleine kunstwerken. Hou er wel rekening mee
dat te veet accessoires of donkere kleuren de
ruimte kleiner doen tijken.

AAN DE SLAG!
Tot zover de theorie, over naar de praktijk.
We verzamelden enkele leuke decoratietips
die je interieur al meteen veranderen.

Designlamp
Investeer in een designobject,
zoats deze lamp van Case
Studyo, in samenwerking met
skatelegende en kunstenaar
Ed Templeton. Een ware
eyecatcher in huis!
969 euro www.casestudyo.corn

Glamour in huis
Speels en glamoureus designtapijt 'Lulu Guinness' van The
Rug Company in zijde en wol.
2.033 euro (1,52 x 0,91m) www.therugcornpany.com

SLAAPKAMER IN EEN NIEUW KLEEDJE
Ook in de staapkamer zijn accessoires the way to
go voor een nieuwe stijt. Als je neutrate muren
hebt, kan je het kleurenpalet makkelijk aanpassen
door nieuw bedlinnen, nieuwe nachtkastjes en een
mooie tamp of plant. De meeste nieuwe bedden
zijn zonder hoofdeinde, wat soms een kale muur
achter het bed kan opleveren. Dit is makkelijk en
snel op te lossen door een handgemaakt tapijt of
een stuk stof in een print die jullie leuk vinden, op
te hangen achter het bed. Als je bed toch een
hoofdeinde heeft, maar je bent erop uitgekeken,
kan je het zelf in een nieuw kleedje steken met
behulp van een mooie stof en wat lijm.
Indien mogelijk, kan je ook je kast en bed verzetten
om een ander ruimtelijk gevoel te cre6ren. Als je
niet genoeg ruimte hebt voor een plant of extra
kastje, kan je ook je bureau integreren in je nachtkast. Kies voor een hoger model en plaats er een
mooie designerstoel bij.

Welriekende kaarsjes
Vijf XL geurkaarsjes van WOO
(tranquility, radiance, treasure,
vodka lime en natural) voor 100
uren brandgenot.
39,95 euro www.welcome2woo.com

Into the wild
Met deze kussens van P-LO,
ontworpen door Tim Van Steenbergen, haat je de natuur in huis!
120 euro, www.p to.eu
-
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