


Interieurvraag en wens voor de woonkamer:

Voor de woon/eetkamer hebben we de volgende vraag:
Wat is de beste opstelling met zicht op haard en uitzicht buiten?
Waar plaatsen we de tv?
Hoe plaatsen we de eethoek?
We willen graag een combi maken van onze meubels:
zwarte kast en eetkamer stoelen
fauteuil en hocker
lampen
We willen aanschaffen:
Stoffering denk aan raambekleding - gordijnen - kleed en overige mooie
toevoegingen
Meubels denk aan bank en salontafel/bijzettafeltjes (idee hoekbank
is bijgevoegd)
Accessoires denk aan kussens plaid etc.
We staan open voor een stukje maatwerk

Budget:
-

Blijvende items:
Eetkamer stoelen - fauteuil - booglamp

INTERIEURWENS VAN KAREN

Voorbeelden van sferen door Karen



AANGELEVERD DOOR KAREN

Interieurinformatie aangeleverd door Karen:
De volgende bijlagen heeft de ontwerper van je ontvangen.
Deze bijlagen vormen het vertrekpunt voor het interieurontwerp.

NIEUWE HUIS



AANGELEVERD DOOR KAREN

Interieurinformatie aangeleverd door Karen:
De volgende bijlagen zijn bestaande spullen die jullie willen hergebruiken.

BESTAANDE SPULLEN



UITLEG BIJ ADVIES

Om de woon/eetkamer niet teveel te verdelen en er een eenheid van te
maken zorgen we dat de wand van de openhaard optisch gaat doorlopen
in de wand er naast.
Dit doen we door mooie schappen te plaatsen die doorlopen van de ene
wand naar de andere en tevens plaatsen we een dressoir (evt. maatwerk)
in dezelfde vorm en kleur als de onderbouw van de openhaard.

Op dit dressoir plaatsen we de tv (nu 46 inch ingetekend)
De gehele wand krijgt zo een uitstraling van een maatwerkmeubel en
accentueert de volle breedte van de kamer.

Door voor deze wand een ruime hoekbank te plaatsen op een ruim zacht
kleed, is het zicht naar buiten & op de openhaard & op de tv
optimaal.

Om de lijnen* in het huis te benadrukken en de wanden een zachte
uitstraling te geven voorzien we ze van een warm / zeer fijn gestructureerd
behang met een textiel uiterlijk.

om de belijning nog meer te benadrukken  adviseren we gordijnen op een
zwarte roede met schuifsysteem. De roede en het gordijn lopen gelijk met
de onderzijde van de bovenramen, dit om zoveel mogelijk op te lijnen en
hierdoor een mooie rustige moderne sfeer te creëren.
In de bovenramen en achter de gordijnen adviseren we ruime houten
jaloezieën die het licht mooi filteren maar het uitzicht niet belemmeren.

De gang betrekken we ook bij de ruimte door hem visueel vanuit de
woonkamer door te trekken en aan te kleden met een mooie wallpaper
en jullie bestaande kast.
Je zichtlijnen worden zo nog ruimer en het hele huis wordt optisch bij
elkaar getrokken.

De eettafel plaatsen we in de lengte achter de bank waardoor het
zicht vanaf de tafel ook  maximaal is en je ook contact kunt hebben
met de zit en tv hoek.
We combineren je bestaande stoelen met een bankje en een mooie
tafel met terug liggende poten.
Het bankje zorgt voor een ‘rug’ tegen de mooie loungebank en werkt
tevens ruimte besparend.

Om de hoogte te benadrukken plaatsen we een XL plant in een
grote (beton achtige) pot, denk bijvoorbeeld aan een mooie olijfboom.
Zo halen we buiten binnen en benadruk je de grote hoge ruimte.

Als meubels en accessoires + verlichting geven we een aantal opties
aan, we hopen dat jullie hieruit een mooie invullingen en aanvulling
kunnen samenstellen tezamen met de Decorette specialist die voor
jullie alle benodigde stalen en adviezen klaar heeft liggen.

Noot van de ontwerper:
* Met de lijnen in het huis bedoelen we de hoogte van de kozijnen die doorlopen in
alle wanden rondom.
Door deze lijnen op te pikken met het behang en de hoogte van de gordijnen
creëer je rust en ruimte voor je mooie spullen.
Zou je deze lijnen niet ‘benutten’ dan ontstaat een onrustiger beeld.



PLATTEGROND WOON/EETKAMER

zithoek met

vier zichtzijden:

2x uitzicht

1x openhaard

1x tv

1x gang

eettafel met

vier zichtzijden

groot ‘leef kleed’

belijning benadrukken

door zacht behang

en gordijnen

één wand door

optisch doorlopen

van schappen

en dressoir



WOONKAMER

wand met verbindend element voor openhaard en tv bestaande uit eiken houten schappen gelijk aan de vloer

+ een dressoir onder de tv ‘gelijk’aan het blok onder de haard.

groot ‘leef kleed’

belijning benadrukken

door zacht behang

en gordijnen



WOON - EETKAMER

zicht op zithoek en eettafel - we halen de tuin binnen door 2xl planten (olijfboom o.i.d)



EETTAFEL

eettafel met  zichtzijden naar buiten



EETTAFEL

betrek de hal bij de woonkamer door bijvoorbeeld een kunst wallpaper, zo wordt je zichtlijn nog beter

hal met wallpaper en servieskast



RAAMBEKLEDING

‘wit’ houten kamerhoge jaloezieën met band om het licht te filteren maar het uitzicht te bewaren



GORDIJNEN

roede met schuifrailsysteem (zwart uitvoeren)

Linnenlook gordijn roede met ringen (zwart uitvoeren)



VLOERKLEED OP MAAT

groot ‘leef kleed’ op maat met een mooie randafwerking in leer



ronde bijzettafels om alle rechte lijnen te doorbreken met
mooie ronde zuivere lijnen.

PRODUCTEN WOONKAMER



VERLICHTING EETTAFEL

transparante hanglampen xl - past zich aan aan de afmeting van de ruimte zonder het uitzicht te belemmeren



BEHANG

belijning benadrukken door zacht behang






