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Woonspecial: Nieuwe kleurtrends 2018
De maand januari is een maand waarin de meeste mensen hun winterslaap houden. Na de drukke feestmaand december willen we rust, regelmaat en reinheid
in acht nemen. Even geen feestjes, geen vette happen en geen alcohol. Het is een maand waarin we weer tot onszelf komen en dat is voor velen hard nodig in de
snelle en hectische wereld van nu. Ook voor mij als creatieveling is het goed om even stil te staan. Gewoon niks doen: zitten en wachten, wachten tot je weer ruimte
hebt. Ik kan dat. En dan opeens is het er weer: Ruimte. Ruimte voor dromen, ruimte voor ideeën en nieuwe plannen maken. Vooruit kijken en doelen stellen. En
dan kunnen de handen weer uit de mouwen, opstropen die handel en door! Vol energie start vandaag 1 februari en besef ik me: “januari is voorbij”. We hebben zin
in verandering. Even een nieuw kleurtje op de muur, een ander tapijt of zelfs een nieuwe keuken. Fijn het voorjaar is weer in zicht. Het duurt nog even, maar toch;
de eerste krokussen klimmen uit het koude zand omhoog. Dat breng kleur in de natuur en kleur werkt aanstekelijk, dus willen we kleur in huis. Maar wat zijn de
kleurtrends van dit jaar? Na bezoek van beurzen en bijhouden van de vakbladen en media zie ik deze 4 kleurtrends voor 2018!
De foto’s zijn van Farrow&Ball of van Huisvanbinnen

Kleurtrend 1

Kleurtrend 2

Verzadigd blauw en groen

Aarde

Er blijft een hang naar de natuur
waarbij de kleuren blauw en groen
zich nog wat dieper en intenser maken
dan we gewend waren. Harmonie en
ton-sur-ton zijn sleutelwoorden, maar
pigment geeft de uitstraling meer luxe
en belangrijk bij deze trend zijn de
hoogwaardige producten en fluwelen
stoffen.

Er is behoefte dichter bij de aarde te zijn.
De volgende trendkleuren zijn dan ook
aarde tinten zoals red earth met oranje,
roest en bruin, verzacht met het poeder
roze van setting plaster en pink ground.
Deze kleuren kunnen een beetje pittig
gemaakt worden in combinatie met een
felle tint oranje of rood.

Kleurtrend 3

Kleurtrend 4

Fun

Dramatiek

Na een tijd van depressie en crisis is er
een groep mensen die erg op zoek is
naar uitbundig en kleurrijk: Vive la Vie;
let’s party en have fun! Het gaat om
de mix van heldere kleuren die vrolijk
stemmen zoals geel, oranje, grasgroen
en helder blauw.

Het laatste kleurenpalet voldoet aan de
behoefte om binnen te blijven. Weg te
kruipen in luxe en dramatiek van diepe
kleuren, zwaar en dramatisch. Paars en
aubergine kleuren in combinatie met
bruin en zwart. Voor het luxe gevoel
vaak in combinatie met goud of koper
en marmer is ook zeker weer van de
partij!
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf  C.  

www.bouwbedrijfcb
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bouwe
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

