Leuk u weer te mogen verwelkomen in
alweer mijn tweede column voor Exclusief
Magazine. In mijn vorige column (de lenteeditie) beschreef ik hoe we van een donkere,
sfeervolle periode naar een heerlijk voorjaar
gingen en dat het tijd was ons glamoureuze
stulpje een opfrisbeurt te geven. Het werd
tijd voor turquoiselichte tinten, de natuur en
meubels met een knipoog! Nu er tussen de
muren een opfrisbeurt is langs geweest,
begeven we ons steeds meer naar buiten.
Want de zomer breekt aan en de

temperaturen stijgen. En dat betekent dat
we ons interieur gaan verlengen, ons
interieur wordt het buitenleven. Het wordt
een heerlijk, sfeervol terras met allerlei
faciliteiten om volop te genieten. Binnen
en buiten, interieur en exterieur, worden
een geheel.
Een heerlijk moment, het terras weer
zomerklaar maken. Maar wanneer is uw
terras echt helemaal klaar voor de zomer?
Wanneer is uw terras even sfeervol ingericht
als uw interieur, wanneer is uw terras net
zo hip als van die ene loungeclub aan het
strand? Dat zijn vragen waar ik u antwoord
op ga geven. Mijn inspiratie komt van
toonaangevende, internationale loungeclubs
gevestigd aan gouden kusten. Ik wil deze
inspiratie, de prachtige sferen daarvan en
mijn eigen twist eraan naar uw achtertuin
halen, naar uw terras.
Teakhout: een terras, of groot platform in
uw tuin, van teakhout ziet er sfeervol en
zomers uit. Daarnaast brengt het een
nautisch gevoel met zich mee alsof u zich
aan het water bevindt.
Wit: met bovengenoemd teakhout in
combinatie met grote witte plantenbakken,
witte parasols, witte loungebedden, witte
loungebanken en witte tafels waant u zich
aan de stranden van Marbella, Ibiza of die
van de Côte d’Azur.
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Contrast: contrast is te zien in de combinatie
van teakhout met wit. Maar niet alleen in de
kleurencombinatie, ook in de vormen zit een
doordacht concept voor het ultieme terras.
De plantenbakken worden weer rond en
immens groot, en de parasols vierkant.
Daarnaast zullen de vierkante lounge sets
populair blijven en daar kunnen
loungebedden in organische vormen aan
worden toegevoegd. Deze combinatie van
rond en vierkant maakt het terras spannend
en dynamisch. Het materiaal voor de
meubels zal volkunststof zijn.Voor een
ontspannen en een uitnodigende sfeer
mogen de vele kussens, eveneens in
wittinten, niet ontbreken..
Groen: toch blijft naast een optimaal
ontspannen terras in uw achtertuin het
groen heel belangrijk. In de vierkante
bloembakken op het terras adviseer ik
planten die daarbij passen. Bamboo,
olijfbomen of winterharde palmen om het
gevoel van een loungeclub aan een
goudkust compleet te maken. Buiten het
terras wordt de rest van de tuin alsmaar
groener. Als we het strakke, witte en
exotische terras verlaten en verder de tuin
inlopen, willen we het gevoel hebben alsof
we midden in de natuur leven. De tuin ademt.
Wellness: tot slot nog wat verwennerij. Een
buitenspa in de achtertuin is vandaag de dag
erg in trek: een design outdoor shower die

tevens fungeert als eye catcher, en een
zwembad jacuzzi: een rechthoekige jacuzzi
waarin je, bij activering van de jetstreams,
kunt zwemmen tegen de stroming in.
Column tip: THOMASDEGIER interior studio
wil u graag helpen dit van uw terras te
maken. Vraag naar de mogelijkheden, tips
and tricks, de perfecte opstelling voor uw
terras en buitenmeubels. Ook budgettair:
alleen het stijlen om deze sfeer te creëren is
een mogelijkheid die de interior studio u wilt
aanbieden. “Op een een heerlijke en stijlvolle
zomer in eigen achtertuin!”

THOMASDEGIER interior studio
Office for contrasting interiors on
cosmopolitan level
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