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PSST, KIDS!
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In de styl van

MINNE EN DOMINIQUE
Je kan je huis volproppen of bewust stilstaan
bij elke aankoop. Geen troep, geen valse noten
maar stuk voor stuk items die je interieur
IN DE HAAK
een meerwaarde geven.
Lichtpunt te kort? Meer dan een haakje
heb je niet nodig om deze eenvoudige
hanglamp te installeren. Zo snel is er
licht aan het einde van de tunnel.

MEER GROEN!

Set van 8 afneembare
potten € 115,
cactusbloempot € 79,99
laredoute.be

Een bloempot die je makkelijk aan de
muur kan bevestigen bijvoorbeeld, om
altijd kruiden bij de hand te hebben.
Of toch liever een stevige cactus?

€ 20 hema.be

FLADDERAAR
De Butterfly Chair is een
designklassieker, ontworpen in
1938 door een Argentijns trio.
Ga voor een budgetvriendelijke lookalike.
€ 180 maisonsdumonde.com

BIJZIT
Een boho-chique en mediterraans
geïnspireerde poef geeft altijd een
beetje vakantiegevoel in huis.
Poef ‘Tarso’ € 179 westwingnow.nl

SO BASIC
UITSTALRAAM
Investeer in mooie gebruiksvoorwerpen en geef je
keuken meer woonallures. Deze voorraaddozen zijn zo
mooi dat je ze, zelfs in een cleane keuken, perfect kan
uitstallen. Uit bamboevezel en van Belgische makelij.

Ga voor tijdloze basics zodat de rest van
je interieur kan shinen. Elegant en onopvallend, om de aandacht niet af te leiden
van die indrukwekkende ruimte.
Sofa vanaf € 3.431 mariescorner.com

Point-Virgule, vanaf € 7,95 livwise.be

MEER DAN EEN BLIKVANGER
‘Pine Green’ is de officiële kleur van deze broodtrommel.
Met zijn diepe, intense tint wordt het ordinaire van zo'n
blikken doos plots schoonheid. € 42,95 brabantia.com
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