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GENOEG VAN 50 TINTEN GRIJS?
Zo breng je meer kleur in je interieur
Kleuren kiezen voor je interieur kan een uitdaging zijn. Trends veranderen, smaken verschillen en bij elk huis past een andere kleur.
Ben je avontuurlijk aangelegd, dan kan je zelf experimenteren. Speel je liever op zeker? Onze kleurspecialisten staan voor je klaar
met advies. Met deze tips ga je alvast aan de slag voor een mooi resultaat.

Alles in balans
Overdaad schaadt, ook in je interieur. Kamers in één felle, opvallende kleur
schilderen is van het goede teveel. Wissel af met neutrale kleuren zoals wit,
grijs of bruin. Zo creëer je een mooi evenwicht tussen rust en temperament.

Zwart op wit
Zwart en wit vullen elkaar fantastisch aan. Geen wonder dat ze vaak gebruikt
worden in modernere interieurs. Deze combinatie geeft mooie objecten de
aandacht die ze verdienen. Let er wel op dat zwart niet gaat overheersen.

Een stijlvol accent
Een muur in een accentkleur geeft een mooi visueel effect. Voor een kleine
wand mag je een opvallende tint kiezen, terwijl je een grote muur best in een
lichtere kleur zet. Let ook op met glans. Hoe meer glans, hoe drukker. Kies
dus voor een matte kleur op grote oppervlakken.

Wat met wit?
Van strak modern tot stijlvol klassiek, wit is een neutrale, elegante kleur
die geen last heeft van modetrends. Toch worden witte muren soms saai
en onpersoonlijk. Dit los je op met opvallende meubels en accessoires. Die
komen ook nog eens extra goed uit. Of breek de ruimte met een muur in
een accentkleur.

Niet bang van behang
Behangpapier is weer helemaal in. Ook in de modernste interieurs. Van
neutrale tinten tot opvallende prints, alles is mogelijk. Hou bij je keuze wel
rekening met je meubelen en accessoires voor een harmonieus geheel.
Hoger lager
Wist je dat je met tinten het ruimtegevoel kan beïnvloeden? Zo laten donkere
muren en een licht plafond een kamer hoger lijken dan die in werkelijkheid
is. Omgekeerd zorgen lichte muren en een donker plafond voor een verlagend effect.
Breng leven in je living
Ben jij één en al dynamiek, dan zijn felle kleuren jouw ding. Combineer ze in
je woonkamer met een neutrale kleur voor een mooi evenwicht. Ga je meer
voor een zuiders, rustgevend gevoel, kies dan voor warme aardetinten zoals
zandkleur, terracotta of warm grijs.
Een uitgeslapen keuze
Ook in je slaapkamer kan je met kleuren alle kanten uit. Donkere tinten zoals
chocoladebruin of karmijnrood zorgen voor een intieme sfeer. Blauwe en
paarse tinten zijn rustgevend, en een accentmuur in geel of rood geeft je op
slag energie bij het ontwaken.

Neutraal, maar niet saai
Met een neutrale kleur zoals wit of warm grijs op je muren, kan je je in je
interieur helemaal uitleven met bijzondere meubels, kleurrijke schilderijen
en opvallende objecten. Dat is tijdloze klasse!
Sterk staaltje
Je interieur schilderen doe je niet elke maand, daarom wil je zeker zijn van je
kleurkeuze. Een goede raad: start eerst met de grondlaag in de juiste verfkleur.
Heb je het gevoel dat het goed zit, werk dan gerust verder af.
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