Heerlijk
wegdromen
in
verschillende
stijlen
NORDIC DREAMS | DARK GLAMOUR | natural beauty | FUNKY KIDS
Tekst en samenstelling: Leen Verstraelen & Karin Deraedt

De prijzen die in dit artikel worden vermeld, zijn richtprijzen en kunnen afwijken van de prijzen in de verkooppunten.
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1. Ruché van Ligne Roset, bed met gecapitonneerde matras die doorloopt tot over het hoofdeinde. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.ligneroset.com of
www.casteelken.be 2. Bedlinnen uit de collectie Nordic Dreams van Sleepy. Richtprijs: dekbedovertrek (240 x 220 cm) + slopen met platte volant 299 euro, sierkussen uni satijn (60 x 60 cm) 25,75 euro, meer info: www.sleepy.be 3. Boxspring ‘Nice’ van Auping met stof ‘Facet’ in de nieuwe kleur kiezel. Richtprijs: op aanvraag,
meer info: www.auping.com 4. Poef ‘Mangas’ van Gan Rugs, een ontwerp van Patricia Urquiola. Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. Richtprijs: vanaf 750
euro excl. btw, meer info: www.gan-rugs.com 5. Plastic stapelstoel ‘Wait’ van Authentics. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, b 47,5 x h 77,5 x d 54 cm. Richtprijs:
49,50 euro, meer info: www.authentics.de 6. Tapijt ‘Two Ways’ van Hay, verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen (63 x 240, 80 x 200, 170 x 240, 100 x 300,
200 x 300, 300 x 400 cm). Richtprijs: tussen 215 en 1.499 euro, meer info: www.hay.dk of www.www.afirstluxe.be 7. Rubberen lamp ‘Unfold’ van Muuto, verkrijgbaar
in verschillende kleuren, verkrijgbaar bij Home Autour du Monde. Richtprijs: 119 euro, meer info: www.muuto.com of www.bensimon.com 8. Huisparfum ‘Terra’ van
Culti, verkrijgbaar bij BLC Interiors. Richtprijs: vanaf 45 euro, meer info: www.culti.it of www.blc-interiors.com
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9. Modulair bed ‘J.F. D’Or’ van Magnitude, ontworpen door Jean-François D’Or. Het bedhoofd bestaat uit een opbergkoffer de multifunctionele kussens dienen als
rugleuning of nachttafel. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.magnitude.be 10. Kast ‘Bubbles’ van Tristan Frencken. Richtprijs: vanaf 1.800 euro, meer info:
www.tristanfrencken.com 11. Shutters van Jasno Shutters. Richtprijs: vanaf 290 euro/m2, meer info: www.jasno.nl / www.jasno.be 12. Clubfauteuils ‘585’ van Rolf
Benz met onderstel in eiken- of notenhout en met stoffen of leren bekleding. Richtprijs: stof vanaf 1.365 euro, leer vanaf 1.655 euro, meer info: www.rolfbenz.com
13. Multifunctionele elementen ‘T45’ van Linteloo. Te gebruiken als bijzettafel of room divider. Ontworpen door Henk Vos. Verkrijgbaar bij BLC Interiors. Richtprijs:
295 euro per element, 1.295 euro per set van vijf elementen in een kleur, meer info: www.linteloo.nl of www.blc-interiors.com 14. Stoel met textielbekleding ‘About
A Chair’ van Hay, een ontwerp van Hee Welling. Richtprijs: 358 euro met stof van Kvadrat, 228 euro zonder stof, meer info: www.hay.dk of www.www.afirstluxe.be
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1. Behangpapier ‘Nature Précieuse’ van Élitis, geïnspireerd op een oud Japans design. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.elitis.fr 2. Boxspring ‘Gala 18-L-3B’ van
Schramm met afneembare bedhoes ‘Sonus’ uit stof Sahco, de hoes omsluit zowel het bed als het hoofdeinde. Richtprijs: 5.750 euro incl. matras Fedora en ondermatras
UM-0, meer info: www.schramm.ag 3. Uitbreidbare kleerkast ‘40S’ van Interlübke, verkrijgbaar bij ’t Casteelken, met gekleurde rugpanelen en verlichte schappen.
Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.interlubke.com of www.casteelken.be 4. Donkere houten shutters van Jasno Shutters. Richtprijs: vanaf 290 euro/m2, meer
info: www.jasno.nl / www.jasno.be 5. Fauteuil ‘Dario’ van Linteloo met frame van Amerikaanse notelaar en leren kussens, verkrijgbaar bij BLC Interiors. Richtprijs:
vanaf 1.895 euro, meer info: www.linteloo.nl of www.blc-interiors.com 6. Kussens in stof ‘Sirocco’ van Élitis, verkrijgbaar in verschillende natuurkleuren. Richtprijs:
vanaf 125 euro per meter, meer info: www.elitis.fr. 7. Bed ‘Onda’ van Poliform, verkrijgbaar bij Slijkhuis Interieur Design. De matras rust op een lichte constructie bekleed met gecapitonneerde stof of (eco)leer. Richtprijs: vanaf 3.697 euro incl. btw (matrasmaat 180 x 200 cm), meer info: www.poliform.it of www.slijkhuis-interieur.nl
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8. Vloerlamp ‘Twister’ van Tristan Frencken. Richtprijs: vanaf 1.450 euro, meer info: www.tristanfrencken.com 9. Boxspring ‘Passepartout’ van Pullman, verkrijgbaar
bij Slijkhuis Interieur Design. Verkrijgbaar met hoofdbord en als vlakke of elektrisch verstelbare variant, uitvoerbaar in verschillende stoffen. Richtprijs: vanaf 3.925 euro
incl. btw (matrasmaat 180 x 200 cm), meer info: www.pullman.nl of www.slijkhuis-interieur.nl 10. Behangpapier ‘Memoires’ van Élitis met subtiel motief van zebrahuid.
Richtprijs: vanaf 110 euro per rol (10 x 0,70 m), meer info: www.elitis.fr 11. Boxspring van Magnitude met exclusief hoofdeinde ‘Ledra’, 12 cm dik, gecapitonneerd en
optioneel uitgerust met ledverlichting. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.magnitude.be 12. Laag zilverkleurig bijzettafeltje van Sia met getrommelde afwerking.
Richtprijs: 599 euro, meer info: www.sia-homefashion.com 13. Huisparfum van Culti, verkrijgbaar bij BLC Interiors. Richtprijs: vanaf 35 euro, meer info: www.culti.it
of www.blc-interiors.com
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1. Kalkverf uit de collectie ‘betonlook’ van Carte Colori, van boven naar onder: ‘kiezel’, ‘beton’, ‘leisteen’, ‘leem’, ‘split’, ‘lava’ en ‘parel’. Richtprijs: 34 euro incl. btw
(1 liter). Meer info: www.cartecolori.nl 2. Boxspring ‘Monza’ van Pullman, verkrijgbaar bij Slijkhuis Interieur Design. Verkrijgbaar als vlakke of elektrisch verstelbare
variant, uitvoerbaar in verschillende stoffen. Richtprijs: vanaf 2.865 euro incl. btw (matrasmaat 180 x 200 cm), meer info: www.pullman.nl of www.slijkhuis-interieur.nl
3. Slaapsysteem ‘Malmö’ van Kuperus met extra grote pocketveren. Matras afgewerkt met paardenhaar, katoen en een extra laag wol. Richtprijs: op aanvraag, meer
info: www.kuperusbedden.nl 4. Boxspring ‘Shimmer’ van Pullman, ontworpen door couturier Mart Visser en met de hand vervaardigd. De Inside Pocket matras zorgt
voor een perfecte lichaamsondersteuning. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.pullman.nl 5. Boxspring uit de nieuwe collectie ‘Natural Luxury’ van Vi-Spring.
Bekleding in katoen, linnen, zijde of 100% Britse fleecewol, ontworpen door Dirk Debbaut. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.vispring.be 6. Koeienvel van Home
Autour du Monde, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Richtprijs: 450 euro, meer info: www.bensimon.com 7. Houten krukje ‘Cepogo’ van Sia Home Fashion.
Richtprijs: 99 euro, meer info: www.sia-homefashion.com
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8. Tafel van Home Autour du Monde met ijzeren onderstel en olmenhouten blad, 180 x 90 cm. Richtprijs: 1.650 euro, meer info: www.bensimon.com.9. Tafellamp
‘Drifty’ van Sia Home Fashion. Richtprijs: 99 euro, meer info: www.sia-homefashion.com 10. Boxspring ‘Zara’ van Pullman, verkrijgbaar bij Slijkhuis Interieur Design.
Verkrijgbaar als vlakke of elektrisch verstelbare variant. Richtprijs: vanaf 3.035 euro incl. btw (matrasmaat 180 x 200 cm), meer info: www.pullman.nl of www.slijkhuisinterieur.nl 11. Stoffen ‘Peretti’ van Romo. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.romo.com 12. Plaids en kussens ‘Shades’ van Riverdale. Richtprijs: plaid vanaf
89,95 euro, kussen vanaf 37,95 euro, meer info: www.riverdale.nl 13. Linnen gordijnstof ‘Cellini’ van Romo. Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.romo.com 14. Op
maat gemaakte boxspring van Suledo, vervaardigd met bonell veren. Verkrijgbaar met verschillende matrassen (met pocketveren), hoofdborden en in verschillende stoffen.
Richtprijs: op aanvraag, meer info: www.suledo.nl
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1.Laken ‘Spike’ uit de collectie Skyler van Bibelotte. Richtprijs: 29,95 euro, meer info: www.bibelotte.nl 2. Kinderkamer van Life Time met bed ‘Compact base’. Richtprijs:
op aanvraag, meer info: www.lifetime-furniture.com 3. Letterbakhuisje ‘Little Dorm’ van Ferm Living. Richtprijs: 79 euro, meer info: www.ferm-living.com of www.kolkenkolk.nl 4. Groene wekker ‘Retro’ van Rex, met wijzers die licht geven in het donker, werkt op 1 AA batterij, verkrijgbaar bij Dot & Dodette. Richtprijs: 13 euro, meer info:
www.dotendodette.be 5. Bedlinnen ‘Skai’ uit de collectie Skyler van Bibelotte. Richtprijs: 89,95 euro voor een 1-persoonsbed, 79,95 euro voor een juniorbed en 59,95 euro
voor een ledikant, meer info: www.bibelotte.nl 6. Roze meisjeskast ‘Sarah’, poef ‘Happy’ en behangpapier ‘Dots’ van Saartje Prum. Richtprijs: kast 499 euro, poef 89,95
euro en behang 49,95 euro per rol, meer info: www.saartjeprum.nl 7. Kussens van Ferm Living: ‘Tiny Train’ met treintje op voorzijde en strepen op achterzijde, ‘Ferris’ met
luchtballonnen op voorzijden en ruiten op achterzijde. Richtprijs: beiden 39 euro incl. vulling. Meer info: www.ferm-living.com of www.kolkenkolk.nl
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9. Kapstokjes in de vorm van uilen ‘Hanger Uhh Uhh’ van Roommate. Richtprijs: 59 euro, meer info: www.roommate.dk of www.kolkenkolk.nl 10. Muziekmobiel ‘Owl’
van Ferm Living, 17 x 10 cm. Richtprijs: 27 euro, meer info: www.ferm-living.com of www.kolkenkolk.nl 11. Raffia opbergdozen ‘BSBOX 2ZA’ van Rice. Richtprijs:
149,50 euro per set, 60 euro voor de kleine mandjes, meer info: www.rice.dk 12. Muursticker ‘Flags’ van Ferm Living, uitvoering in vinyl, 50 x 50 cm. Richtprijs: 36 euro,
meer info: www.ferm-living.com of www.kolkenkolk.nl 13. Kinderkamer van Life Time met hoogslaper ‘Compact high-rise sleeper’. Richtprijs: op aanvraag, meer info:
www.lifetime-furniture.com 14. Bedlinnen met groene bloempjes en gele omslag ‘Bambi’ van Blafre, verkrijgbaar bij Dot & Dodette. Richtprijs: 69,95 euro, meer info:
www.dotendodette.be 15 Zitzak ‘HappyCat’ van Roommate, beschikbaar in verschillende afmetingen (small en large) en verschillende kleuren (purper, blauw, rood, roze,
groen, bruin, zwart en zand). Richtprijs: 127 euro (small) en 185 euro (large), meer info: www.roommate.dk of www.kolkenkolk.nl
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