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Ontdek het trendkleur,
Re-used Cardboard

Trendspecial 2021
 Circle of Life

een royale collectie van 15
zachte, toegankelijke kleuren
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Trendkleur 2022
Re-used Cardboard WE M190

3 kleurencombinaties: 
herdenken, hergebruiken en herschikken

Silent luxury
evenwicht | controle | sereen | 
minimalistisch

Een kleurencollectie die fungeert 
als een witte pagina: de zoektocht 
naar een nieuw, comfortabel 
evenwicht, waarbij we controle 
willen over onze levensstijl, 
gezondheid en omgeving, vraagt 
om een sober, sereen kleurenpal-
et. Dit is zonder twijfel onze meest 
uitgepuurde collectie, toch oogt 
de minimalistische mix van zand-
tonen, witte basistinten en grijzen 
ook zacht en warm.

Neutraal, eenvoudig en puur. De kleur biedt houvast, draait om eerlijkheid en 
comfort, en brengt rust en balans in het huis van je klant.

Trendkleur Re-used Cardboard WE M190 is een ingetogen, kartonkleurige tint 
die je moeiteloos met eender welke andere kleur combineert. En daarom 
brengen we je ook een trendcollectie van vijf combinaties van acht bestaande 
kleuren waarin Re-used Cardboard WE M190 helemaal tot zijn recht komt.
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Green wave
natuur | ontsnappen | 

ontspannen | bondgenoot

De natuur werd onze tweede 
thuis; een leerrijke plek om te 
ontsnappen en te ontspannen. 

En dat niet alleen: we beseffen En dat niet alleen: we beseffen 
meer dan ooit de impact ervan en 
dus willen we er voortaan mee 
samenwerken in plaats van 

tegenwerken. 

In onze woning krijgt de natuur het In onze woning krijgt de natuur het 
alvast voor het zeggen: we omrin-
gen ons met pure, aardse kleuren, 
natuurlijke bruintinten en verschil-
lende soorten groen voor rust en 

balans.

Farming 
community
zorg | gemeenschap | 
ambacht | lokaal

Zorg vormde het voorbije jaar de 
rode draad: voor jezelf en voor 
mekaar, maar ook voor je spullen, 
voor gezond eten, voor duurzame 
kleren. 

Deze collectie haalt haar Deze collectie haalt haar 
inspiratie bij onze voorouders, de 
boeren en de vissers, waar de 
gemeenschap, het bewuster 
leven, het ambacht en het lokale 
primeerden. De zacht verweerde 
tinten zorgen samen met de 
trendkleur voor een harmonieus 
en vertrouwd palet.

WE Y48
White Trash

WE M179
Coffee Ground

WE M173
Orange Empathy

WE Z098
Grey Fortress

WE Z024
Spiritual White

WE M190
Re-used Cardboard

WE M124
Blue Grass

WE Z098
Grey Fortress
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Gently playful

aftasten | creativiteit | vrijheid | 
optimisme

Aangemoedigd door de positieve 
sprankel verlaten we stilaan onze 
veilige cocon en tasten de 
mogelijkheden af. De creativiteit 
borrelt, de vrijheid lonkt, we 
durven weer meer. 

Kortom, er zit kleur in de toekomst Kortom, er zit kleur in de toekomst 
en dat vraagt om een feest van 
vrolijke tinten. Fris geel plus leven-
dig roze? Het levert een optimis-
tische mix op in combinatie met 
Re-used Cardboard WE M190!

Native wisdom

houvast | oorsprong | roots | 
multicultureel | ziel

Deze collectie draait om houvast: 
wat raakten we on the road kwijt 
en hoe geraken we weer dichter 
bij de oorsprong en bij onze roots? 
Er zit leven in alles wat bestaat, 
ook dat idee kleurt dit warme 
palet. 

De duik in het verleden levert een De duik in het verleden levert een 
verrassend multicultureel verhaal 
op, waarbij diepe tinten als warm 
bruin, donkergroen en intens rood 
het interieur persoonlijkheid en 
een ziel inblazen.

WE Y73
Tropical Coral

WE M92
Duckling Yellow

WE Y101
Sunny Peach

WE Y47
Into White

WE Y24
Kinky Red

WE M175
Felted Beige

WE Z026
Attractive White

WE M96
Camel Coat
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Decoratieve technieken

3 kleurencombinaties: 
herdenken, hergebruiken en herschikken

Neutraal, eenvoudig en puur. De kleur biedt 
houvast, draait om eerlijkheid en comfort, en 
brengt rust en balans in het huis van je klant.

Trendkleur Re-used Cardboard WE M190 is Trendkleur Re-used Cardboard WE M190 is 
een ingetogen, kartonkleurige tint die je 
moeiteloos met eender welke andere kleur 
combineert. En daarom brengen we je ook 
een trendcollectie van vijf combinaties van 
acht bestaande kleuren waarin Re-used 
Cardboard WE M190 helemaal tot zijn recht 
komt.komt.

Aqua Sensa -
Cementstuc  

Een stuctechniek op basis van fijne kalk en ge-
malen marmer. Het doet je werkelijk terugdenken 
aan de geraffineerde schoonheid van eeuwe-
noude muren in mediterrane landhuizen. Door de 
zachte kleurschakeringen geeft deze techniek je 
interieur een heel natuurlijke uitstraling.

Gaat je voorkeur uit naar een wat meer moderne 
uitstraling van je woning? Door gebruik te maken 
van grijstinten haal je meteen het gevoel van 
beton in huis. Net zoals Aqua Sensa is ook deze 
techniek uitermate duurzaam en krasvast waar-
door deze uitstekend onderhoudbaar is.

Calco – Kalkstuc
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Verfraai voorziet je graag van antwoord
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