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Wij zijn dé interieurspecialist:alles onder één dak!

In deze editie:
Ethnic  •  First Blush  •  Gold Mine



Eenvoudig behangen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er ligt een volledig assortiment aan 
vliesbehang op je te wachten om jouw 
creativiteit de vrije loop mee te laten. Vind 
je dit zelf toch nog wat moeilijk? We helpen 
je uiteraard graag met het vinden van de 
mooiste etnische prints die goed zouden 
werken voor jou en je woning. Behangen 
met vliesbehang is trouwens ook nog eens 
snel, simpel en schoon. Je kunt direct vanaf 
de rol behangen en hebt daardoor geen 
behangtafel meer nodig.

Ethnic
Hunker jij ook naar dat vrije gevoel wat je krijgt van verre reizen en tropische oorden? 
Dan haal je dat heerlijke gevoel toch gewoon in huis? Met de bijzondere woontrend 
Ethnic geef je jouw interieur een werelds tintje mee. Warme kleuren, uitgesproken 
prints en natuurlijke elementen zoals hout, riet en planten laten in jouw woning 
het zonnetje stralen. Waarom je beperken tot de zomervakantie als je altijd een 
vakantiegevoel kunt hebben?

Tip! Combineer vitrages met 

bijpassende overgordijnen.

Overweeg 
eens om te 
kiezen voor PVC 
wanneer je gaat voor 
een etnische uitstraling. 
Je krijgt dan het natuurlijke 
gevoel van hout, maar met veel 
praktische voordelen. Zo is de vloer 

vuil- en vochtwerend en maak je hem 
heel gemakkelijk schoon. Dus naast een 

bijzonder sfeervol interieur ook binnen no-
time een lekker frisse woning. En oh ja, het is de 

ideale vloer in combinatie met vloerverwarming. 
Wel zo fijn!

DE VOORDELEN VAN PVC VLOEREN



Licht filteren
De aaibaarheid en het tedere karakter van 

First Blush is sterk afhankelijk van het licht wat 
binnenkomt. Je hebt met raamdecoratie de keuze 

om dat wat af te zwakken mocht het te veel van het 
goede zijn. De perfecte balans vinden tussen kalmte  

en ambiance wordt een fluitje van een cent.

Veelzijdige gordijnen
Met een combinatie van overgordijnen en 

inbetweens bepaal je zelf of je behoefte hebt 
aan privacy of juist wat extra sfeer. Zo hebben 
‘inbetween’-gordijnen de eigenschap het licht 
naar binnen te halen. Terwijl verduisterende 

overgordijnen juist privacy bieden mocht je dit
 nodig hebben..

Begeef je dagelijks in 
een omgeving die rust en 
zachtheid uitstraalt dankzij 
de verrassende woonstijl 
First Blush. Door het gebruik 
van aaibare materialen in de 
kleuren koraalroze en kaki 
en de mosgroen accenten 
voelt je interieur direct bij 
binnenkomst warm aan. 
Een kalmerende plek om 
thuis te komen na een lange 
werkdag. Plof neer en de 
drukte van alledag valt van 
je af.

FIRS T   Blush



Gold Mine

Vochtige ruimtes
Badkamers zijn normaal gesproken maar kille ruimtes. 
De perfecte plek dus om die sfeerversterkende 
vouwgordijnen met goudaccenten haar werk te laten 
doen. Gemaakt van schimmelwerende stof en dus 
speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimtes. En je ziet het: 
de omgeving komt spontaan tot leven. In het vervolg 
alleen nog koninklijk in bad.

Zó zacht
Thuiskomen in een 

comfortabele omgeving is nu 
eenmaal belangrijk. Wat is 

dan fijner om na binnenkomst 
je voeten te kunnen rusten 
op heerlijk fluwelig tapijt. 

Ideaal voor je gemoedsrust, 
maar ook zeer geschikt om de 
elegante stijl van Gold Mine 

wat te verzachten.

Een meer uitgesproken stijl kan natuurlijk ook. Lichte 
tinten met goud als stijlvolle accentkleur maakt Gold 
Mine een chique interieurtrend die draait om luxe 
en comfort. Je hebt daarbij alle ruimte om rijke 
accessoires toe te voegen en de schoonheid nog 
wat extra aan te zetten. Toon lef en kies voor een 
kleurenpalet waarmee je indruk maakt.



DE INTERIEURSPECIALIST

Niet alle winkels voeren het afgebeelde assortiment. 
Assortiments- en kleurwijzigingen voorbehouden. 
Dit is een uitgave van Concepts & Companies B.V. te Harderwijk.

www.colorsathome.nl

Alles voor je interieur in één keer geregeld. Bij ons is dat 
geen probleem. Wij hebben alles onder één dak. In onze 
winkel vind je dan ook alles om van jouw huis een waar 
paradijs te maken. Wij adviseren je daarbij graag welke 
stijl en producten het beste bij jou passen. Wij nemen 
je het werk graag uit handen en daarom verzorgen wij 
het inmeten, monteren en leggen van je nieuwe spullen 
voor je. Wij werken met goed opgeleide stoffeerders en 
leveren gegarandeerd een mooi eindresultaat, zodat jij je 
hier geen zorgen over hoeft te maken.

www.facebook.com/colorsathome




