DE LEUKSTE WOONTRENDS VAN 2015

accessoires
De plantenpotten van
LECHUZA overtuigen
door hun innovatief
design, intelligente
functionaliteit en unieke
kwaliteit. lechuza.com
Bekijk de vijftig
handgemaakte bijzettafels
van ontwerpstudio
Fiftytables. Ieder verkocht
meubelstuk maakt plaats
voor een nieuwe creatie,
de collectie is steeds in
beweging. fiftytables.nl

Pacific Royal Doulton is
voor mensen die het leuk
vinden om eten te koken
en/of te nuttigen in
gezelschap in een
gezellige en ongedwongen
sfeer. Prijzen vanaf € 8,-.
royaldoulton.nl

Je wordt keer op keer
verrast met de bijzondere
“vintage industrials”
van Brût Amsterdam.
Meubels met karakter en
een industrieel verleden.
brutamsterdam.nl

1. Tuin- en terrasstoel
Coccolona van SCAB Design
bij DesignOnline24. Uit
voorraad leverbaar en gratis
bezorgd. designonline24.nl
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2. Your Floor® - De keuze
voor kwaliteitsvloeren. Kies
de dichtstbijzijnde dealer op
de website en laat je
inspireren. yourfloor.nl/flair

Coqoon is het allereerste
mooie en makkelijk te
gebruiken tablet kussen.
Gemaakt om optimaal
van je 10-insch tablet te
genieten. coqoon.nl

Retro meubelen, spreien,
quilts, dekbedovertrekken,
sierkussens en nog veel
meer. Dát is de kleurrijke
wereld van Aba-i. aba-i.nl

3. Haal het voorjaar in huis
met ESSENZA. Bloemen en
grafische patronen creeëren
een fris en oogverblindend
resultaat. ESSENZAHOME.nl
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Home Center Wolvega stoere bruine leren leefbank
op de afdeling Happy Living. Van € 1.295,- voor
€ 999,-. homecenter.nl/flairwonen

Krukje, bijzettafel, opberger
en koeler in een: Champ van
JOKJOR is een leuk, praktisch
en visueel goed doordacht
meubelstuk dat een lach en
interactie uitlokt. jokjor.com

4. Met shutters van JASNO
krijgt de badkamer een
prachtig gezicht. Shutters zijn
vochtbestendig en passen op
elk raam. jasno.nl
5. Sierkussen.nl is dé online
winkel voor sierkussens
en plaids met het grootste
assortiment. Voor ieder
wat wils en snel in huis.
sierkussens.nl

MADE bied je uniek design
van hoge kwaliteit, voor
eerlijke prijzen. 10% korting
boven € 250,- t/m 30 april,
code: FLAIR. made.com

Bij B-lovingS vind je leuke
houten huisjes om je
kruidenplantjes in te zetten.
Pimp up your kitchen! € 22,95
per stuk incl. verzending.
gieta-arendsen.com

Gespot! Dé trend van dit
voorjaar. Stijlvolle design
vogelhuisjes van beton door
designlabel Dwarst. Bestel
die van jou op dwarst.nl voor
maar € 74,95 per stuk.

