Deze column staat geheel in het
teken van alles wat verfrissend, vernieuwend en trendy is. Geen langdradige alinea’s over lifestyle, glamour en
de huidige luxe. Maar verfrissing met
o.a. designmeubelen en gietvloeren.
Om de lente naar binnen te halen en
de winter nu echt op zolder te zetten.
Lente, altijd een goede ontwikkeling
van het jaar. Een lentezon geeft ons
de energie die we nodig hebben als
ondernemer, maar niet alleen dat. We
krijgen weer een open-minded feeling. Een prettig gevoel om weer voor
nieuwe dingen open te staan en ons
niet langer meer met glamour, lifestyle
en luxe te vergaren binnenshuis. Die
najaars accessoires mogen weer naar
de zolder: al die plaids, rustiek kaarsen en andere glamour en lifestyle
sfeermakers. Want met onze openminded feeling hebben we zin in
vernieuwing, vernieuwing dat bij de
lente en daarop volgend de zomer
past. We zijn toe aan TRENDY DESIGN. TRENDY DESIGN is een
mooi woord maar wat wordt daar nou
allemaal onder verstaan: Design moet
de samenvloeiing zijn van een esthetisch idee van de ontwerper, een
industriële realiteit, een distributienetwerk en de smaak van het publiek.
Het is vaak tijdloos en bepaalde ontwerpen kunnen vaak al tientallen jaren oud zijn maar toch vandaag de
dag in een nieuw jasje, en / of in een
nieuwe kleur als design beschouwd
worden. Kijk bijvoorbeeld naar de
transparante stoel op de foto, een
Louis Ghost, ontwerper Phillip Starck
en in productie genomen door design
imperium Kartell. Geweldige stoel,
zit comfortabel en staat in elk interieur magnifique. Al vind ik zelf een
niet brandbare versie een tikkeltje
overdreven, maar het is daarentegen allemaal mogelijk. En de lampen
(FLY) stralen toch een en al lente uit.
Het is verfrissend, passen bij de heerlijke zomermaanden die komen gaan
en zelfs als het najaar wordt waar ik
liever niet veel over wil schrijven het
komende half jaar, zal deze lamp een
zonnetje in huis zijn. Kortom, design
meubelen zijn helemaal hot en in verschillende prijsklasse te verkrijgen.
Dus mijn advies, lever die stoel bekleed met dierenvacht maar snel in
voor een polycarbonaat exemplaar.

‘HALLO LENTE, VAARWEL
GLAMOUR & LIFESTYLE...
WELKOM TRENDY DESIGN!’

Om even om te switchen van de
software (losse inventaris) naar de
hardware (vaste inventaris) en daar
in te adviseren over wat nieuw
en verfrissend is, wil ik het onderwerp gietvloer nog even aankaarten. Bij veel mensen is het begrip
gietvloer nog niet zo bekend en
wordt het wellicht aanschouwd voor
industriële toepassing. Maar voor
de particuliere markt is de gietvloer
hip en trendy. Werkelijk alle kleurstellingen zijn mogelijk en u kunt

er zelfs 2 kleuren in verwerken voor
wat nuance of de vloer egaal houden
met 1 kleur. Ook het gieten (3mm)
over bestaande vloeren is geen probleem met dit innoverende materiaal.
Meer trendy design kunt u vinden op:
www.shop.designinhuis.nl
Meer gietvloeren kunt u vinden op:
www.newbrandgietvloeren.nl
Meer interieurtips en het verzorgen
van
hoogwaardige
ontwerpen:
THOMASDEGIER interior studio
Office for contrasting interiors on cosmopolitan level
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