Bijblijven
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Bijblijven is leuk. Zeker als het gaat om items uit uw
eigen vakgebied. Fabrikanten brengen continue nieuwe
producten op de markt. In deze rubriek de meest
bijzondere en de mooiste producten volgens de redactie.
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1 Marrakech op de muur Marrakech vormde de inspiratie voor het nieuwe Graham & Brown behang. De vormen doen denken aan de Bab Agnaou moskee, de
kleuren van de Souk en de contouren van het Bahia Paleis. I www.grahambrown.nl 2 Boxspring De Dublin Denim is gestoffeerd in spijkerstof en heeft opvallende
stiksels en leren labels. Het hoofdbord met dubbele stiksels en fraaie kussens geven het bed een stoere uitstraling. I www.auping.nl 3 Servies Voor het perfecte
brocante effect: gebruik het servies van Rivièra Maison door elkaar. Geïnspireerd op de gedekte tafel in een Italiaans restaurant. I www.rivieramaison.nl 4 Missoni
Home Missoni Home verwarmt het koude en gure najaar! Met o.a. plaids, kussens en sofa’s. I www.nipau.be / www.perscentrumwonen.nl 5 The Classic Lounge
Schoonheid, luxe, rijkdom en authenticiteit. Dit zie je terug in de classy wintercollectie van Riverdale. I www.riverdale.nl 6 Grachtenpanden Gluur jij ook zo graag
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naar binnen bij grachtenpanden? Dan is het boek Wonen in Stijl in Amsterdam iets voor jou. I www.vdhbooks.com 7 Huizen van kunstenaars Een boek met
persoonlijke en originele interieurideeën. Het bevat unieke interieurs van kunstenaars. I www.terralannoo.nl 8 Invouwbaar Strak als hij hangt en plat als hij ligt. Dat
is de lamp van Muuto van siliconen rubber. I www.muuto.com 9 Zelfgemaakt Ma-ak! van je huis je thuis! Binnenhuisarchitect Jorine Tieleman laat zien hoe je elke
ruimte stijlvol kunt inrichten met zelfgemaakte decoraties. I www.givings.nl 10 Nestje Het nest van Zilalila is een heerlijk zacht xxl kussen, handgebreid in een fair
trade fabriek in Nepal. I www.zilalila.com 11 Bank vtwonen Woonkamer, logeerkamer, studeerkamer. Deze bank van vtwonen staat overal mooi. De zachte, grijze
kussens zorgen voor extra comfort. I www.vtwonen.nl
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