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Drie tips voor
een industriële look
Lees meer op pagina 6

Shop the style

Blog door Stylist
Lees meer op pagina 3

EETTAFEL SARA
HANGLAMP TESS
EETKAMERSTOEL LUNA

-ovaal, massief eiken 260 x 120cm | €2595,-zwart metaal | €259,- per stuk
-leder | €270,- met arm | €375,-
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SHOP THE STYLE

INDUSTRIEEL WONEN

HANGLAMP TESS
ZWART METAAL €259,-

3,5 ZITBANK TYGO
ZEER LUXE LEDER €2675,IN STOF LEVERBAAR VANAF €1584,-

BLOG:
MARIE-GON

DIA 13,5 X H 32CM
VAAS POMAX
€32,95

Dé woontrend van nu: ‘industrial’. Hier
kijken we vooral naar het gevoel van
ruime lofts uit New-York City tot oude
pakhuizen uit Amsterdam en Rotterdam.
Oorspronkelijk zijn de bewoners erin
getrokken zoals de ruimte was toen ze
het aantroffen. Nu willen we niets liever
dan juist díe sfeer in ons huis creëeren.

50 X 50CM
KUSSEN POMAX
SIERKUSSEN €39,95

DRAAIFAUTEUIL JESSE
SOFT ZITCOMFORT
IN LEDER €999,-

‘Industrieel mijn stijl?
Nooit gedacht!’
BOOMSTAMTAFEL FENNA €2295,stoer, massief eiken 6,6cm (!) dik,
poot metaal 240 x 100cm
EETKAMERSTOEL SAM €399,metalen frame met combi
stof/leder met armleuning
Ook leverbaar in geheel leder
met en zonder armleuning

VLOERLAMP EMMA
METAAL MET 5 LICHTPUNTEN €859,EXCL. GLOEILAMPEN

HANGLAMP LUUK €559,(excl. gloeilampen)
rustiek eiken met 4 lichtpunten

Wat als eerste opvalt is de ruwe en stoere
uitstraling. De afwerking is uitgesproken
grof en voelt soms zelfs ‘onaf’. Het lijkt
alsof alles door toeval is ontstaan. Een
industriële en doorleefde sfeer ontstaat
door de jaren heen. Je maakt deze sfeer
snel heel persoonlijk door op speurtocht
te gaan naar mooie oude items, die al
een heel leven achter de rug hebben.
Durf te experimenteren!

BOEKENKAST MILA

is onderdeel van een
kastenserie met maatwerk.
Deze kasten kunnen worden
gemaakt in alle houten beitskleuren.
Made in Holland.

GO
INDUSTRIAL
BOEKENKAST MILA €1759,wit eiken ﬁneer, eiken legplanken
HOEKBANK HORTA €2995,in stof met diverse opstellingen
en afmetingen
excl. hocker (ook leverbaar in leder)
GROTE HOCKER €583,uitgevoerd in stof
SIERKUSSEN €104,uitgevoerd in stof

De industriële sfeer heeft een
strakke, soms zelfs sobere
belijning, maar wel met afgeronde hoeken waardoor het
vriendelijk blijft. Gebruik van
verschillende soorten materialen is heel kenmerkend voor
deze stijl.
Deze materialen zijn vooral
natuurlijk, zoals hout, staal,
linnen, glas, keramiek. Het interieur voelt heel naturel aan,
maar is zeker niet kleurloos!
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TIPS

HET GAAT VOORAL
OM DE DETAILS!

OM DE INDUSTRIËLE
LOOK IN HUIS TE HALEN
HANGLAMP LUUK
Creëer een nonchalante
sfeer met een lamp, waar de
draad los om heen
gewikkeld is!

STOER MATERIAAL
EN INTERESSANTE
STRUCTUREN!
MET DE JUISTE KLEUREN
MEER UITSTRALING

Met de juiste materiaalkeuzes
heb je de industriële trend zo
te pakken! Mix en match en
volg je gevoel. Behoud authentieke materialen die al
in het huis aanwezig
zijn, bijvoorbeeld
oude plafondbalken. Het zijn letterlijk de dragers van
deze sfeer.

DRAAIFAUTEUIL
JESSE
Kies voor
contrastrijke
materialen, zoals
een stoel uitgevoerd in stof met
een metalen frame!

Het kiezen van een ‘matching’ kleurenpalet is erg belangrijk als je
een industriële sfeer wilt bereiken. Een zorgvuldig gekozen geheel geeft rust en eenheid.
Het zijn vooral de materialen die voor kleur zorgen in de industriele woonsfeer. Metaalsoorten voor de koele tinten en houtsoorten voor de warme tinten. Kleurtonen in dit palet zijn nooit fel en
uitgesproken. Ze hebben een mooie, op de natuur geïnspireerde vergrijzing. Zowel lichte als zware kleuren werken goed in dit
interieur. Mooie bijpassende tinten zijn denimblauw, olijfgroen
en roestbruin. Een basis van warme en koelere grijzen werkt atijd
goed in deze stijl!

Focus verder eerst
op de grotere vlakken zoals vloer, wand
en deuren. Kies voor een
uitgesproken materiaal
zoals een stoere betonvloer of een houten
vloer met veel ‘tekening’
en noesten. Maak het geheel
af met een stoer Denim vloerkleed. De keuze van stoffering en accessoires is belangrijk: voeg doorleefd leder,
nonchalant linnen en houten
items met een robuust uiterlijk toe aan je huis.

WANDKAST MILA
- wit eiken,
b:240, h:225, d:40
met 3 deuren | €3495,3,5 ZITBANK TYGO
- zeer luxe leder | €2675,in stof leverbaar vanaf | €1584,-

DRAAIFAUTEUIL JESSE
TV MEUBEL MILA
TAFELLAMP TESS

– hoog met metaal frame | €849,– eiken wit, 1 lade en 2 kleppen | €1595,- zwart metaal | €259,- (excl. gloeilampen)

De grote lijnen zijn -vanzelfsprekend- erg belangrijk,
maar juist in de industriële
sfeer zit het goede gevoel in
de afwerking en details.
Denk XL in deze ruimte: een
royale bank, een vloerkleed
dat als een royaal eiland in de
kamer ligt en grote, hoge kasten die een opvallende eyecatcher in de ruimte zijn. De
afwerking is losjes en doorleefd: een rafelrandje en een
plooitje mag best en in textiel
zie je vooral ook veel texturen en structuren. De mix van
harde en zachte materialen
(stoffen, metalen, hout en keramiek) zorgen voor een fijne
balans in deze look!
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BANK LARS

VAN

3595,-

2996,-

VOOR

BANK LARS
Comfortabele zitgroep uitgevoerd
in zeer exclusief zacht leder
VLOERLAMP TESS €515,zwart metaal excl. gloeilamp
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2 TAFELTJES

3 OF 4 HOEK
VAN
VOOR
VAN

Model-

Uw Novastyl dealer is in staat samen met u een perfect plaatje te
creëren. Aan de hand van een tekening kunnen ze samen met u
een mooi interieur tekenen, afgestemd op uw kamer. Laat u
verrassen door de vele mogelijkheden. Niets is ze teveel.

1150,-

995,Per stuk €575,-
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