
- -

INDUSTRIAL LIVING
TRENDMAGAZINE
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LINKERPAGINA
Bankje van geperst papier Woo Jai Lee,  
pan La Creuset, theedoek Ikea, betonnen schaaltje 
Pols Potten, snijplankje/ schaal/ poster HK Living, 
pot/ bol/ kopje/ bordje/ koperen bakje Six & Sons, 
leren schort Witloft, karretje Brut Amsterdam, vogel 
Thomas Eyck, groene vaas Kringloop, schaal Marcel 
de Witte via Cor Unum, plaid Keet in huis, dienblad 
Design on Stock, krukje Rommelmarkt Parijs

RECHTERPAGINA 
Beeld kommetjes e.d.
Betonnen schaaltje Pols Potten, schaaltjes/ kopje 
Restored, gereedschap Six & Sons Premium Vinyl tegels - iD Inspiration, Vintage Zinc Silver (Tarkett)
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Het blijft toch inspirerend hoe bepaalde woonstijlen 
grip op je kunnen krijgen zonder dat je het direct zou 
verwachten. Vaak heeft het wel even tijd nodig, maar 
langzaamaan betrap je jezelf erop op zoek te zijn naar 
net dat ene materiaal of item dat toch echt buiten je 
comfortzone ligt.

Nu zijn we in Nederland heus niet van die early adopters, 
maar op interieurgebied durven we best een gokje te  
wagen. Zo doet ook de industriële look, oftewel  
Industrial Living, zijn intrede in veel huizen. Opeens 
maken we plaats voor ruig staal, zwart accenten, roest, 
versleten en gebruikte items en waarderen we de oude 
gereedschapskist van opa uit de schuur. Juist die oude 
spullen met een mooie vintage look, maar nu toegepast 
op een charmante manier. 

Het grote voordeel van deze woonstijl is dat je de meu-
bels die je al in huis hebt, simpelweg als basis kunt ge-
bruiken. Deze woonstijl laat zich namelijk ideaal mixen 
met verschillende meubels van verschillende stijlen. 
Een stoer vloerkleed, grote items en misschien toch die 
kozijnen zwart verven, geven je huis een totaal ander 
gevoel. Wil je liever helemaal opnieuw beginnen en je 
huis echt dat rauwe randje geven? Dan is het aanpakken 

ENJOY THE  
INDUSTRIAL LIVING

van je vloer en het verven van je muren een goede 
eerste stap.

Hoe dan ook zijn sterke contrasten en het gebruik van 
zwarte contouren vaak de basis van deze stijl.
Door het rauwe karakter aan de ene kant kan je juist 
weer wat subtieler zijn aan de andere kant door met 
zachte stoffen en ronde vormen te werken. Speel met 
denim, grijstinten, smaragd groen en roestkleuren om 
de juiste spanning in huis op te bouwen binnen deze 
stijl. Let er wel op dat je niet denkt dat alles wat 
versleten en half kapot is altijd leuk gaat staan in je 
huis, want dan wordt het een rommeltje. Ga dus echt 
op zoek naar een paar unieke items, maar zorg er ver-
der voor dat je met mooie materialen en sterke kleuren 
blijft werken. Grafische uitingen in de vorm van oude 
affiches of een versleten fabrieksbord maken het hele-
maal af en versterken deze woonstijl nog meer.
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Blog:  
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Beton en grijs als 
basis voor een  
industriële sfeer. 

Do it 
yourself 
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slag en haal 

de vintage 
look in huis.

24
Interieurtips 
 Kijk hoe vervaagde  
patronen, bruin leer en 
groene planten passen in 
een verweerde look. 



D E  E E T K A M E R
Geef de eetkamer een industriële sfeer en be-
gin bij de vloer; deze Premium Vinyl betontegel 
is ijzersterk en kan tegen een stootje of karretje!  
Om het eetgedeelte te kaderen en gezelliger te 
maken laat je een kleed op maat maken van de 
nieuwe tapijtcollectie Desso&Ex. De verschillende  
grijstinten die je terug ziet in de vervaagde klassieke 
patronen coördineren mooi met de verweerde vloer. 
Zo krijgt dit interieur een stoere en tegelijkertijd luxe  
uitstraling. Ook in de meubelen komt de trend-
kleur grijs weer terug voor een rustgevend gevoel. 
Voor iets meer dynamiek schilder je de muur in een 
vergrijsde groene kleur. Zet een verzameling van  
retro keramieke vazen in aardse kleuren op tafel en 
de sfeer is compleet.

BLOG EETKAMER
Speelgoed auto Six & Sons, bloem Rommelmarkt 
Parijs, blauwe vaas Wehkamp, groene kan Kringloop, 
zwarte vazen Jeroen Wand/ deformed vazen Alex de 
Witte beide via Cor Unum, witte vaas Bed Habits, 
kleine groene vaas Six & Sons, tafel Blend Bert  
Plantagie, grijze stoel Normann Copenhagen,  
draadstoel Pastoe, fiberglass Eames stoel Herman 
Miller, poef Design on Stock, riem Hema, vaas trap 
en lepel HK Living, schoenen trap Asics,  
lamp HK Living

BLOG: RUIMTE

Premium Vinyl tegels - iD Inspiration, Vintage Zinc Silver (Tarkett)  
Vloerkleed - Desso&Ex 9512-642 (Desso)
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Do it yourse
lf  

Tip!

Premium Vinyl tegels - iD Inspiration, Vintage Zinc Silver (Tarkett)  
Vloerkleed - Desso&Ex 9512-642 (Desso)
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‘Muziek in 
huis geeft 

me het  
thuisgevoel’
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 “Toen we hier kwamen wonen, wilden we eigenlijk 
direct de muren schilderen, maar uiteindelijk wa-
ren we allebei iets te lui om de emmers witte verf 
erbij te pakken. De muren hebben dus nog steeds 
een kleurtje, maar inmiddels vind ik dat eigenlijk 
wel grappig. Wat ik wel vrijwel meteen in huis heb 
gedaan, is zorgen voor een goede muziekinstal-
latie. Ik vind muziek in huis erg belangrijk. Dat 
geeft me echt het thuisgevoel. Daarnaast hebben 
we direct een aantal landkaarten besteld. Die van 
Amsterdam en van New York. Amsterdam omdat we 
daar wonen, dat vonden we grappig. En aan Man-
hattan hebben we goede herinneringen, omdat we 
daar samen met ons kleine zusje en onze vader 
een prachtige week hebben beleefd.” 

 “Mijn meest kostbare bezit is de foto van de Por-
sche uit de jaren ’60. Ik ben groot autofan, heb 
zelf ook een Volvo Amazon uit ‘67 en deze foto 
heb ik gekregen voor mijn 22e verjaardag van mijn 
ouders. Dat was destijds om mijn studentenkamer 
een mooie boost te geven, maar in een echt huis 
als dit komt de plaat nog veel beter tot zijn recht. 
Ik ben er nog steeds superblij mee. Maar ook de 
KAISER lamp uit de zestiger jaren vind ik echt een 
mooie vondst. We hebben hier om de hoek een 

BINNENKIJKER
Job van den Broek woont samen met zijn zus in Amsterdam-West. Na 

een aantal mooie studentenjaren was het tijd om wat serieuzer te gaan 

leven. Daar hoorde een mooi huis bij met meer ruimte. Het huis waarin 

hij nu woont, staat vol met mooie vintage meubels en accessoires. 

vintagewinkel waar mijn zus en ik zo nu en dan 
binnenlopen. Daar hebben ze een toffe lampen-
verzameling met onder andere deze lamp uit de 
sixties. Blijkbaar heb ik iets met de jaren zestig, 
haha!”

 “Mijn zus haalt vaak bloemen in huis. Ik heb daar 
persoonlijk wat minder mee, maar vind het wel 
gezellig als het er eenmaal staat. Verder ben ik 
zelf een beetje aan het kijken naar een mooi ta-
pijt. We hadden eerst een rendierenvelletje uit de 
Franse Alpen, dat leek me een goed souvenir, maar 
dat bleek enorm af te geven. Heel het huis zat on-
der de haren. Daarna hebben we een oud Perzisch 
tapijt van onze oma neergelegd, maar dat oogde 
toch wat te ouwelijk. Nu zijn we op zoek naar een 
goed alternatief.”

“Ik ben het meest trots op onze platenspeler en 
bijbehorende muziekcollectie. Deze platenspeler 
stond vroeger al bij onze ouders thuis en ik heb 
het altijd een fascinerend ding gevonden. Toen 
mijn vader hem weg wilde doen, gaf ik aan dat ik 
hem wel graag wilde hebben. Ik vind het krakende 
geluid van een LP elke keer weer prachtig. Echt 
helemaal te gek!”

JOB VAN DEN BROEK 
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: Account Manager
Leeftijd: 27
Woont samen met: Zus Marjolein
Gek op: Auto’s, skiën en zeilen
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De Brandweerkantine in Maastricht is geves-
tigd in, je raadt het al, een voormalige Brand-
weerkazerne. Het pand is omgebouwd naar een 
ontzettend mooi restaurant waar een creatieve 
inrichting de hoofdrol speelt. Industriële lam-
pen, knalrode stoelen, houten elementen en 
stalen ventilatieschachten vormen een interes-
sant geheel. Voeg daar de grote deuren met vele 
ramen aan toe en je hebt een ruimte met heel 
veel licht; een plek waar je de hele dag door 
heerlijk kunt zitten. Schuif jij binnenkort aan?

Betonnen en bakstenen muren, stalen raamko-
zijnen en krukken en diverse vintage accessoi-
res; dit alles maakt Bar Vicini in Rotterdam (of 
om precies te zijn Kralingen, al is er sinds kort 
ook een vestiging in Rotterdam zelf geopend) 
ongelooflijk hip, stoer en stijlvol. Vicini is oud 
Romeins voor buurtrestaurant. En Vicini is pre-
cies wat je van een dergelijk etablissement ver-
wacht. Dit buurtrestaurant heeft goede koffie, 
zelfgemaakte pasta en een hele fijne vintage, 
industriële sfeer. Warm en helemaal van nu. 

Wie van roze houdt, moet vooral een bezoekje 
brengen aan deze hotspot in Den Bosch. Bij van 
Aken zijn namelijk alle muren plus het plafond 
lichtroze geschilderd. En je zou misschien den-
ken dat dat een wat truttig effect heeft, maar 
niets is minder waar. Deze hotspot is namelijk 
strak ingericht met rauwe details, zodat er juist 
een hele stoere sfeer ontstaat. Wat hierbij goed 
meehelpt, is het industriële karakter van het 
pand. Je ziet de leidingen en stalen dwarsbal-
ken gewoon lopen! Bestel dus snel een kop kof-
fie met een Bossche bol erbij en droom weg…

VAN  
AKEN

BAR  
VICINI 

BRANDWEER 

HOTSPOTS

Bar Vicini Kortekade 63A
3062 EK Rotterdam

Vicinirotterdam.nl

WAAR?WAAR?

WAAR?

Wanneer een interieur een vintage tintje heeft, werkt dat doorgaans zeker sfeerverhogend. Dat is fijn in 
huis, maar ook in een restaurant zien we graag gezelligheid en gevoel voor stijl terug. Tijd dus voor een 
rondje Nederland! We bezochten de leukste vintage hotspots.

VAN  ROTTERDAM TOT  AAN  MAASTRICHT:  DE  TOFSTE  V INTAGE  HOTSPOTS

KANTINE

Van Aken Tramkade 24
5211  VB ’s-Hertogenbosch

Werkwarenhuis.nl/eten

Brandweer Kantine Capucijnenstraat 21
6211 RN Maastricht
Brandweerkantine.nl



S H O P P I N G
1. Paraplu Missoni €125 2. Kandelaar Tom Dixon €169,50 3. Stoel Pols Potten  

€330 4. Bijzettafel Design on Stock v.a. €279 5. Mok €17,50/ zonnebril €165  
Six & Sons/ prickle goud  Pols Potten €35 6. Kussen Pols Potten €179,95  
7. Industriële lamp Brut Amsterdam €185 8. Carter vase Floris Hovers via  

Cor Unum €355 9. Papieren bankje Woo Jai Lee, prijs op aanvraag  
10. Koptelefoon Sennheiser €179 11. Klokje Zuiver €49, 12. Koperen tafeltje  

Piet Boon via Co van der Horst €2070 13. Enkellaarzen The last Conspiracy €379 

Vloeren:
1. Parade Studio, 341 (Tapijt) 2. Tarkett Id Inspiration, Rustic Slate Black  

(Premium Vinyl Stroken) 3. Tarkett Laminart, Black & Hype (Laminaat)
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VLOER 3

VLOER 2

VLOER 1
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Van boven naar beneden en van links naar rechts:

Hout – Prestige, Oak dark slate (Tarkett), Tapijt - Bonaparte Vintage, 134.201 (Desso), Tapijt - Desso&Ex, 9512-631 (Desso),  
Premium Vinyl stroken & tegels - iD Essential, Cerused oak light brown (Tarkett), Verf - Stiffkey blue (Farrow&Ball), Premium Vinyl  
stroken & tegels - iD Inspiration, Vintage zinc silver (Tarkett), Laminaat – Laminart, Patchwork black (Tarkett), Laminaat – Laminart, 
Painted black (Tarkett), Laminaat – Laminart, Taiga pine (Tarkett), Premium Vinyl stroken & tegels - iD Essential, Cerused oak beige  
(Tarkett), Tapijt - Inova Sense, 8922 (Desso), Tapijt - Studio, 396 (Parade), Tapijt - Desso Denim, Worn denim dark 242.132 (Desso)



COLLECTIE  
UITGELICHT
Ook verliefd geworden op de Industrial Living stijl? Wij hebben de  

mooiste vloeren voor je op een rijtje gezet: van betonlook tot houtlook, 

van harde vloeren tot zachte vloeren. Ga snel op zoek naar jouw favoriet!

Hout

Premium
 Vinyl stroken

Laminaat

Collectie & kleur :  iD Essential –  
Smoked oak light grey

Prijs per m² : €27,95

Collectie & Kleur :  Laminart –  
Taiga Pine

Prijs per m² : €20,95

Collectie & Kleur :  Heritage –  
Oak urban grey brushed

Prijs per m² : €74,95

HOUT LOOK
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Patterns

Desso&Ex

Vintage

Collectie & kleur : Desso Patterns - 9511
Prijs per m² : €37,25

Collectie & kleur : Desso&Ex – 8811-619
Prijs per m² : €47,00

Collectie & kleur : Vintage – 134.201
Prijs per m² : €44,00

TAPIJT & VLOERKLEDEN



Shades

Desso&Ex

Vintage

Collectie & kleur : Desso&Ex - 9512 - 611
Prijs per m² : €47,00

Collectie & kleur : Desso Shades - 9511
Prijs per m² : €29,75

Collectie & kleur : Vintage – 193.202
Prijs per m² : €44,00



RECHTERPAGINA
Houten lijst Kringloop, lijst met plaat: lijst 

Ikea, LP rommelmarkt, meetlat Neef Louis, 
kom/waxinelichtjeshouder Pols Potten,  

side table Maarten Baas via Canoof,  
telefoon Erfstuk, boek ‘Momo’ Six & Sons,  

vierkant tafeltje Co van der Horst,  
poef Design on stock, riem Hema,  

lepel HK Living

Collectie & kleur : Almara – Rock grey black
Prijs per m² : €18,74

Collectie & kleur : Desso&Ex – 9512-631
Prijs per m² : €47,00

Collectie & kleur :  iD Inspiration –  
Vintage Zinc Silver

Prijs per m² : €37,95

BETONLOOK

Premium
 Vinyl

Premium
 Vinyl tegels

Tapijt 
& Vloerkleden
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D O  I T  Y O U R S E L F :

CUSTOMIZE JE POEF 
 
Hoe maak je van een heerlijk zittende 
en gezellig ogende poef ook nog eens 
een nuttig element in je interieur? 
Bind er een oude riem omheen. Extra 
leuk wordt het wanneer je met de riem 
een oud vergrootglas, een mooi boek, 
oude foto’s of andere vintage ogende 
items vastklemt. Ook handig: bewaar 
hier de afstandsbediening, dan ben je 
hem nooit meer kwijt!

OUDE ITEMS IN HUIS 

Dit is echt de allermakkelijkste:  
hier hoef je niks voor te knutselen. 

Wat je er wel voor moet kunnen? 
Door de rommel heen kijken.  

Wanneer je in vintage winkels oog 
hebt voor oude typmachines,  

telefoons uit de jaren twintig en 
weegschalen die ooit nog bij de 

bakker werden gebruikt, zit je 
helemaal goed. Wil je zo’n oud item 
wat meer naar het nu halen? Spuit 

hem dan in één kleur. Hartstikke 
hip en toch ook heel vintage. 

EEN LP IN EEN LIJST
 

Platenspelers zijn weer 
hartstikke hip! Een plaat van 
Sinatra, Bruce Springsteen of 
The Beatles leukt de sfeer in 
huis binnen afzienbare tijd 

helemaal op. Super fijn! Maar 
ook voor je interieur is een 

mooie LP een aanwinst. Lijst 
je favoriete all time classic in 
en hang hem op. Óf zet hem 
neer met wat andere lijsten 
en vintage items. Zo, weer 

een stoer hoekje gecreëerd.

HIPPE KANDEL AARS 
 
Wil je het vintage gevoel in huis 
een industriële touch geven? Dan 
is dit een mooie oplossing! Een 
kaars past namelijk vaak precies 
tussen het gat van een sleutel. En 
wanneer je deze sleutel ook nog 
eens een mooi kleurtje geeft en er 
meerdere sleutels in mooie kleuren 
naast legt, is er weer een sfeervol 
en tegelijkertijd industrieel-ogend 
hoekje compleet. Kies voor een 
zwarte kaars voor een extra stoere 
look. Zo makkelijk kan het zijn!

EEN  V INTAGE  LOOK  IN  HUIS  HALEN ,  HOEFT  
HELEMAAL  N IET  ZO  MOEIL I JK  TE  Z I JN .  DAT  KUN 
JE  GEWOON  HELEMAAL  ZELF !  Z EL FS  ALS  JE  TWEE 
L INKERHANDEN  HEBT.  MET  DEZE  LEUKE  ‘ DO  I T 
YOURSELF ’  PROJECTEN  WORDT  DAT  NAMEL IJK  IN 
EEN  HANDOMDRAAI  K INDERL I JK  EENVOUDIG .  VAN 
V INTAGE  OPBERGSTUK  TOT  OLD  SCHOOL  ELEMENT, 
D I T  Z I JN  ONZE  T IPS…

HAAL DE 
VINTAGE LOOK 

IN HUIS
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Een ander signalement om 
de industriële woontrend 
een opfrisser te geven 
is met actieve kleuren 
en grafische dessins. Dit 
trendy interieur doet juist 
sportief aan en geeft de 
kamer een jonge  
uitstraling. Vooral de 
signaalkleur rood gaan we 
vaker terug zien in huis.

 AARDS 
Het industriële interieur wordt overspoeld met nieuwe trendkleuren die 
doen denken aan groene mossen en modder, klei en leemtinten. Ook 
de matte optieken en de grove structuren zien we terug op wanden, in 
kleden en stoffen. Hoe rauw, stoer en industrieel je huis ook is, haal toch 
eens iets uit de natuur naar binnen met grof hout, een tropische plant, of 
juist iets van natuursteen. 

foto: Muuto.com

foto: Madamestoltz.dk

foto:  fauteuil Split en bijzettafels van Ton.eu

HET NIEUWE 
INDUSTRIËLE WONEN:
De industriële woontrend is rauw en stoer met verweerde materi-
alen, veel beton, metaal, glas, afgebladerde muren en oude vloer-
delen. De opkomst van marmer en natuursteen geldt voor alle 
woonstijlen, maar geeft dit interieur net even een luxe accent. 
Dat geldt ook voor een luxe loungebank, waarmee je toch comfor-
tabel kunt wonen. 

STYLINGTIP

TRENDS UIT:
Wat zijn de nieuwste trends voor 2017? 
Wij hebben ze voor jullie gespot tijdens de  
  
Opvallend signalement is de populariteit van 
de industriële woonstijl en de nieuwe trend-
signalementen waarmee je deze sfeer een up-
date geeft; van etnisch, sportief en grafisch 
tot monochrome of retro. 

KEULEN  –  PARIJS  –  S TOCKHOLM –  FRANKFURT

Door Monique van der Reijden

internationale vakbeurzen.

SPORTIEF

 
Voor meer warmte in het interieur  
is een etnische look & feel ook een 
manier om meer sfeer te krijgen. Op 
de beurzen zijn veel collecties geïn-
spireerd op  uitheemse culturen  en 
dat gaat verder dan een Perzisch tapijt 
als vloerkleed. We zien traditionele 
patronen, vlechtwerk en warme kleu-
ren verwerkt in de nieuwe collecties 
behang, verlichting en accessoires. 
Gemaakt van natuurlijke materia-
len door ambachtsmensen in Afrika 
en Zuid-Amerika, ontworpen door 
Westerse designers. Hierdoor ontstaat 
een nieuwe mix van hedendaags en 
traditioneel.  

ETNIC

foto: Rolf Benz



TAPIJT

VINYL
LAMINAAT 
HOUT

PREMIUM  
VINYL STROKEN  
& TEGELS
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KIJK  VOOR  DE  D ICHTSTBIJZ I JNDE  DEALER  
OP  WWW.DESSOTARKETT.NL

KIJK  VOOR  DE  D ICHTSTBIJZ I JNDE  DEALER  
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KIJK  VOOR  DE  D ICHTSTBIJZ I JNDE  DEALER  
OP  WWW.DESSOTARKETT.NL

KIJK  VOOR  DE  D ICHTSTBIJZ I JNDE  DEALER  
OP  WWW.DESSOTARKETT.NL

**

* *



Laat je voor een stoere en comfortabele slaapkamer 
inspireren door deze nieuwste look voor de industriële 
woonstijl. De basis is rauw met beton en oud metaal. 
De kamerbrede zachte vloerbedekking heeft óók een 
verweerde, rauwe look met vervaagde patronen, maar 
geeft precies de warmte die je nodig hebt in deze  
industriële ruimte. Maak je bed niet te ‘netjes’ op en 
mix het grijze linnen bedtextiel met wollen plaids 
en een verzameling van sierkussens in verschillende 
bruin- en cognactinten. Deze warme aardse kleuren 
versterken de sfeer maar de stoere, rauwe basis blijft  
natuurlijk. Verzamel oude designklassiekers en indus-
triële accessoires en de sfeer is compleet. 

D E  S L A A P K A M E R

BLOG EETKAMER
Beddenhoofd HK Living, kussen met print/
bedtextiel/donker groen plaid over railing Ikea, 
plaids op bed en over railing/grijze kussens 
Mrs. Me, letter C Six & Sons, kunstwerk gezicht 
Leoniek Bontje, zwarte vazen Jeroen Wand via 
Cor Unum, bekertje Pols Potten, hoog tafeltje 
Co van der Horst, kratje/ industriële lamp/
krukje Brut Amsterdam, blouse/ broek/  
hoge vaas Six & Sons

Tapijt - Vintage 192.203 (Bonaparte)

BLOG: RUIMTE





WIST JE DAT?
DESSO  DENIM  IS  GEMAAKT  VAN 
GERECYCLEDE  GARENS ,  D IE  
AFKOMST IG  Z I JN  VAN  ONDER  
ANDERE  OUDE  V ISNETTEN  UIT 
DE  OCEAAN?  SUPER  DUURZAAM 
EN  OOK  NOG  EENS  I J ZERSTERK ! 
HOE  V INTAGE  IS  DAT? 

LEES  MEER  OP  
DESSOTARKETT.NL
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Alles van beton en 
staal staat goed in 
het industriële wo-
nen. Groot voordeel; 
het is onverwoest-
baar en tijdloos. 
Door te kiezen voor 
meubelen, stoffen 
en vloerbedekking 

in dezelfde grijstinten krijg je een perfecte coördinatie. 
Speel met vloerkleden, die doen denken aan oude Per-
zische tapijten, kelims en klassieke patronen uit vervlo-
gen tijden. In combinatie met een gietvloer of oude be-
tonnen vloer verrijken deze kleden op maat de sfeer en 
creëer je een rustgevend interieur met een rauw randje!

foto: tapijtcollectie Desso&Ex, Livet Hemma voor Ikea, roseandgrey.co.ukFoto: Bonaparte Vintage Shades en Concrete wallpaper van Piet Boon voor NLXL.com

BETON EN STAAL 
GECOMBINEERD 
MET VERVAAGDE 
PATRONEN

LEKKER SL APEN MET 
GROENE PL ANTEN

helemaal terug. Ze 
frissen het industriële 
interieur meteen op! 
Maak een verzameling 
van verschillende 
soorten en hang ze aan een kale tak die je uit het 
bos haalt. Wat planten nog meer doen zie je niet, 
maar voel je zeker wel! Het water dat je ze geeft, 
wordt via de bladeren afgegeven aan de lucht, waar-
door de luchtvochtigheid verbetert. De lucht voelt  
minder droog en je kunt beter slapen. Een verrijdbaar 
karretje van oud ijzer is ook leuk om te decoreren 
met planten in verschillende vintage potten.

INTERIEUR TIPS
Heeft jouw huis nog de laatste finishing touch nodig om dat industriële gevoel tot in 

de puntjes door te voeren? Lees hier hoe je beton of staal combineert met je andere  

meubelen en wat planten nog meer kunnen doen voor je interieur. Reken maar dat je 

daarna meteen aan de slag wilt! 

TIP 2.

TIP 1.

Hangplanten zijn  
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foto: Premium Vinyl vloeren met beton en natuurstenen optieken van Desso Tarkettfoto: Desso Denim collectie, sfeerbeeld van vt-wonen.nl

In dit interieur geef je de eetkamer een 
industriële look door te gaan voor een  
vloer met een verweerde look. Het lijkt net  
alsof deze vloer er al jaren ligt, waar-
door de hele kamer een doorleefd  
karakter krijgt. Versterk dit gevoel door 
een grote eettafel met houten tafelblad en 
grof metalen onderstel. Bruin leren stoel-
en en tafelaccessoires dienen als echte 
sfeermakers door hun natuurlijke textuur 
en kleur. Multifunctioneel zijn stoere leren 
krukjes met grove stiksels of studs om snel 
even ergens bij aan te kunnen schuiven. 

Een sfeervolle kamer met spullen en acces-
soires die je mooi vindt, helpt je om beter 
te kunnen werken. Dus wat zijn je hobby’s 
en sporten? Zet je fiets binnen, verza- 
mel vintage baseball accessoires en hang 
een basketbalnet aan de wand, zodat je 
tijdens het thuiswerken even een balletje 
kunt gooien. Voor een casual look van dit 
interieur kies je een denimkleurig kleed 
voor meer warmte én een betere akoes-
tiek. Zo kun je lekker relaxed aan de slag!

SFEER VERBETERT JE WERKPLEZIER

SFEERVOL TAFELEN

TIP 3.

TIP 4.



S H O P P I N G
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VLOER 3

VLOER 2

VLOER 1

1. Marmeren snijplankje Flying Tiger €10  Houten ronde 
dienblad Xenos €29,99 3. Krukje Woonexpress €44,95  
4. Mandje Kwantum €5 5. Pet H&M €9,99 6. Raster pijl  
Rommelmarkt €25 7. Lamp Gamma €24,95 8. Koptelefoon 
Flying Tiger €10 9. Trompet Kringloop €15 10. Rolkar Ikea 
€39,99 11. Kussen Xenos €14,96 12. ‘One Way’ Woonexpress 
€19,95 13. Letter X Xenos €1 14. Klapstoeltje Wehkamp €49

Vloeren:
1. Tarkett Id Essential,Smoked Oak Light Grey (Premium Vinyl 
Stroken) 2. Desso Studio Nature, 9002 (Tapijt)  
3. Tarkett Longboards, Heritage Grey Oak (Laminaat)

7
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Stoel De Machinekamer, plaid Pols 
Potten, kan Ikea, vaas Kringloop
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WIL JIJ NOG MEER LEZEN OVER DE 
ALLERMOOISTE, LEUKSTE EN CREATIEFSTE 
WOONIDEEËN? NEEM DAN EEN KIJKJE OP 
WAT-IS-JOUW-STIJL.NL. OP ONZE BLOG 

DELEN WE INTERIEURIDEEËN VOOR IEDERS 
STIJL. NAAST INDUSTRIAL LIVING, BIEDEN 
WE DAAR INSPIRATIE OVER ELKE STIJL VAN 

NEW CLASSIC TOT HAPPY YOUNG EN VAN 
MODERN- TOT NATURAL LIVING. 

HOUD JE ER MEER VAN OM MET EEN KOP 
THEE OP DE BANK WEG TE DROMEN, TERWIJL 

JE DOOR EEN MAGAZINE BLADERT? EVEN 
GEDULD DAN… IN MEI KOMT ONS NIEUWE 
MAGAZINE UIT, WAARIN WE JE MEENEMEN 

IN DE WERELD VAN NATURAL LIVING.

J E  K U N T  
O N S  V O L G E N  

O P  F A C E B O O K ,  
P I N T E R E S T  

&  I N S T A G R A M !

https://www.facebook.com/watisjouwstijl/
https://nl.pinterest.com/watisjouwstijl/ 

https://www.instagram.com/watisjouwstijl/ 


