






























































1+4. Maisons Du Monde, 2. Dash & Albert, 3. The Wylde, 5+6. Merchant Design
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Terracotta wordt in interieurs vaak toegepast in ton sur ton. 

Doordat terracotta zoveel verschillende nuances kent, van oranje naar rood, van roze tot 
zelfs paars, kun je hiermee een spannend geheel creëren. Kies voor een warme gloed in 
de vloer waardoor de terracotta tinten extra versterken.

TERRACOTTA

Eiken gekalkt

     Artikelnr.: Xcx-TW6151-D03-03A

     Artikelnr.: XcxS-TW6151-D03-04
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Ibiza-stijl blijft populair. Het interieur is vaak licht en zonnig. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en kleuren met hier en daar 
een opvallend accent. Om de sfeer er extra uit te laten springen is het belangrijk te 
kiezen voor een neutrale basic vloer.

IBIZA

Concrete Light Grey

     Artikelnr.: xcx-CD213-2-03
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De natuur staat centraal en dit is uitstekend mee te nemen in jouw inrichting. 

Kies voor bruintinten samen met andere natuurtinten zoals groen en plaats natuurlijke
materialen en planten in je huis. Een vloer in een subtiele kleur met grijstinten leent
zich hier perfect voor.

NATUUR IN HUIS

Grey Bleeched Oak

     Artikelnr.: Xcx-MV88001-1-03

     Artikelnr.: XcxS-MV88001-1-04
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Soft Modern combineert een modern interieur met een warme touch en uitstraling.

Zwart staal in het interieur is een goede toevoeging. Het kleurenpalet is er eentje met
zachte, natuurlijke tinten. Kies voor een natuurlijke houtlook vloer met een vergrijsde
ondertoon voor de moderne, eigentijdse uitstraling.

SOFT MODERN

Senja Oak, Dverberg Oak

     Artikelnr.: xcx-520-4-03, xcx-520-2-03

     Artikelnr.: XcxS-520-4-04, XcxS-520-2-04
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Lichter interieurs zijn hot. De ruimte lijkt niet alleen veel groter, maar met de juiste
decoratie is het ook heel gezellig. De knuffelbare stoffen en vrolijke decoratie maken
de ruimte zacht en gezellig, waardoor je optimaal kunt ontspannen. 

Een vloer met een witte gloed en lichte uitstraling is een goede keuze.

MOMENTJE VOOR JEZELF

Eiken Wit geloogd

     Artikelnr.: XcxS-TW2541-1-04
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Combineer opvallende pastelkleuren samen met items uit verschillende landen voor
een feestelijk geheel. Bij deze wereldse woonstijl maak je het zo kleurrijk als je zelf wil. 

Om de elementen er extra uit te laten springen is het aan te raden om te kiezen voor 
een neutrale vloer.

WERELDS

Clay

     Artikelnr.: xcx-244-51-205
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De Memphis-trend is een oude trend in een nieuw jasje. De grafische, geometrische
en speelse prints blijven bestaan, naast de primaire kleuren zien we nu ook populaire
pasteltinten. Een neutrale vloer laat de opvallende items die bij deze trend horen goed 
tot hun recht komen.

MEMPHIS

Concrete Light Grey

     Artikelnr.: xcx-CD213-2-03
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Donkerblauw geeft een ruimtelijk karakter. 

Het is een tijdloze kleur waar eindeloos mee te combineren valt. Hout en metaalsoorten 
als koper en goud vullen de kleur goed aan. Door te kiezen voor houtlook vloer met een 
beige ondertoon creëer je een warme en rustige basis.

DONKERBLAUW

Myre Oak

     Artikelnr.: xcx-520-1-03     

     Artikelnr.: XcxS-520-1-04
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Donkere interieurs zijn gedurfd, maar zeker de moeite waard. 

Een zwart interieur met uitbundige items geeft een krachtige uitstraling. 
De kleuren rood en groen zijn hier uitstekend bij te combineren. Dit geeft een stijlvol 
en artistiek effect. Kies voor een donkere vloer met een natuurlijke uitstraling.

ROYAL BLACK

Ifjord Oak

     Artikelnr.: Xcx-MC602-02-05 (visgraat)
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Voeg een beetje (zacht)roze aan het interieur toe en creëer een warme, romantische
sfeer. Door wat extra donkerdere kleuren, zoals bordeauxrood, maak je de ruimte
wat warmer. Combineer dit met grijze (beton) elementen in zowel de accessoires 
als de vloer.

TOUCH OF PINK

Concrete Grey

     Artikelnr.: xcx-CD213-3-03
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