Unieke

WOONATELIER
Een mooie vloer, warm
kleed en geweldige
gordijnen. Kijk voor de
dichtstbijzijnde Decorette
op decorette.nl

Perfecte Shutters
Shutters in de badkamer?
Een perfecte combinatie!
Met JASNO shutters krijgt
de badkamer een prachtig
gezicht. jasno.nl

Stoﬀen waar je vrolijk van
wordt, alsook een mooi
aanbod aan gordijnen.
soldeur.be/webshop

woonaccessoires
INTERIEUR
Donjon van Prijt:
interieurspecialist van ZuidNederland. Generaties
verbonden met premium
partners: Leolux, Rolf Benz,
Movani en Jori etc. donjon.nl

Kies uw vloer en maak gebruik
van de speciale Libelle actie via
de website. Your Floor®, Your
Future. yourﬂoor.nl/libelle

Uitgebreid overzicht van
online woonaccessoires. Filter
op prijs, kleur, materiaal en
merk en vind precies wat je
zoekt! [website]
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Luxe wellness handdoek van het
Deense merk The Organic Company
gemaakt van biologisch katoen met een
visgraatweving. Formaat 165 x 110 cm. € 45,-.
FEELGOODecostore.nl
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Een combinatie van inspiratie
en dwarsdenken. De eerste
reacties wijzen op de
geboorte van een klassieker.
In woonkamer, serre, TV- of
slaapkamer, Fauteuil BoBo.
voelt zich werkelijk overal
thuis. perida.nl

Soap Up de nieuwe manier
van handen wassen.
Praktisch, duurzaam, milieuvriendelijk, betaalbaar en
trendy. Leuk voor thuis en als
kado. soapup.nl

Dé website voor Toscaanse, Provençaalse en
vele andere ﬂeurige & vrolijke tafelkleden.
Groot assortiment in ronde, ovale en
langwerpige maten. Gratis verzending!
beaujorie.nl
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Je wordt keer op
keer verrast met de
bijzondere “vintage
industrials” van Brût
Amsterdam. Meubels
met karakter en een
industrieel verleden.
www.brutamsterdam.nl

Heerlijke
handdoeken

SOAP

De leukste woonwinkel
met een eigen stoere,
basic huisstijl vol sfeer.
De eigen collectie
strakke kasten is uniek.
houseofmayﬂower.nl

Mooiedozen verkoopt
mooie opbergdozen,
juwelenkistjes, potten
en manden om je leven
te ordenen in stijl.
mooiedozen.be

Fijne homestyling producten
voor je huis. Van sierkussens,
plaids, bed- en badtextiel van
merken als ESSENZA, Covers &
Co en Esprit. essenzahome.nl

Sfeer, comfort & gezelligheid
De leukste woonwinkel
met een eigen stoere,
basic huisstijl vol sfeer.
De eigen collectie
strakke kasten is uniek.
houseofmayﬂower.nl
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Uw huis verdient de mooiste design woonaccessoires
van duurzaam wolvilt. Grootste collectie en kies uit
meer dan 42 prachtige kleuren. viltendesign.nl

PIP studio biedt productgroepen als
bedtextiel, behang, homewear, tassen
en porselein. Ieder product wordt
gekenmerkt door het schitterende
kleurgebruik en de uitwerking tot in
detail. Pipstudio.com
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Bij Webwinkel Bellebien
vindt u de grootste
en kleurigste collectie
tafelkleden. bellebien.nl

Al meer dan 7 jaar hét online
adres voor Scandinavisch
wonen, 1200+ producten van
o.a. Madam Stoltz & DEENS.NL
eigen label. deens.nl
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