styling

uw stijlpalet
Kies op de volgende pagina’s uw favoriete sfeer en ontdek welke kleuren en materialen
hiervoor de perfecte match vormen.
Samenstelling, styling & fotografie: Dorien Ceulemans, Stefanie De Neve, Sarah Van Hove
Met dank aan Timeless Living (timelessliving.be) voor de locatie.
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1. bank Matomba met losse linnen
hoes (prijs vanaf 3.978 euro
exclusief stof, timelessliving.be)
2. groot geel kussen overtrokken
met stof Asolo/Romo (122 euro/meter,
breedte 292 cm, intede.be)
3. roze kussen velours Jula Powder,
(50 cm x 40 cm 44 euro, mlfabrics.nl)
4. klein geel kussentje overtrokken
met Kendal/Romo (77,5 euro/meter,
breedte 128 cm, intede.be)
5. beige kussen van By Mölle,
Chambray 50 x 50 cm, Almond
(55 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
6. lichtblauwe kaarsenhouder van Riverdale
(14,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
7. servet Origine Pepper, 100% katoen
(5,30 euro, pomax.com)
8. espressoset Nostalgia van pt.
(34,95, wonenlandelijkestijlshop.com)

uw stijlpalet
Dorien ceulemans

“‘s Morgens wakker worden
door het gefluit van de
vogeltjes, het streepje zon
dat zich een weg baant
door de gordijnen, de geur
van thee en honing
die u vanuit de keuken
tegemoetkomt ... Bent u
een ochtendmens?
Bekijk dan zeker dit
stijlpalet!”
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Realisatie interieur: timelessliving.be
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1. servet Origine Pepper en Pink,
100% katoen (5,30 euro, pomax.com)
2. espressoset Nostalgia van pt
(34,95, wonenlandelijkestijlshop.com)
3. lepeltje uit buxushout
(1,25 euro, dille-kamille.nl)
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1. stoffen Delight (54 euro/m, hookedonwalls.com)
2. houten bordje van HKliving (6,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
3. theepot van Bredemeijer, Asia Jang, 1,25 l
(37,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
4. set van 2 theekopjes van Bredemeijer, Asia Jang
(14,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)

“Vertoef tussen
weelderige, romantische
stoffen en geniet
van pure verwennerij ...”
Dorien Ceulemans
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1. verf Rosy Brown, Grape Fruit,
Sunglow en Mauve Leather
(prijs op aanvraag, miacolore.nl)
2. stof Troy, Shell en Grey,
geschikt voor gordijnen en meubelen
(55,55 euro/m, aristide.be)
3. honingdoper uit beukenhout
(1,95 euro, dille-kamille.nl)

1. grote canvas geschilderd met Annie Sloan, kleur
Antoinette bij Barbotine (prijs op aanvraag,
anniesloan.com of barbotine-landelijkwonen.be)
2. kleine canvas geschilderd met Artitude van Levis
(voor België), kleur Subtle Greige (prijs op aanvraag,
levis.info) / Pure van Flexa, kleur Subtle Greige
(prijs op aanvraag, flexa.nl)
3. opbergmand van Nordal, 46 cm
(44,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
4. kussenhoezen Pepe Straw, Powder en Grey
(59 euro, mlfabrics.nl)
5. vintage plaid Violet, 100% zware stonewashed linnen
(242,50 euro, mlfabrics.nl)
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“Dompel uzelf onder
in de zoete kleuren
van honing, thee en
zachtroze en combineer
deze met violet en
warm aubergine”
Dorien Ceulemans
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“Zorg voor een
verrassende combinatie
van fluweelzachte stoffen
en de ruwheid van hout”
Dorien Ceulemans

1. stoffen op rol Naturesse Prune, Naturesse Mostic,
Naturesse Berry, Naturesse Resede en Naturesse Bois de Rose,
zeer zachte meubelstof (89,54 euro/m, aristide.be)
2. kunstbloemen Distel (6,70 euro, pomax.com)

Realisatie: timelessliving.be
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Realisatie: timelessliving.be
1. chaise longue Mauro Mint (prijs vanaf 3.050 euro
exclusief stof, timelessliving.be) de andere meubelen
zijn antieke stukken
2. witte kruiken van Casa Vivante (vanaf 6,95 euro,
wonenlandelijkestijlshop.com)
3. servet Origine Turquoise en Aqua, 100% katoen
(5,30 euro, pomax.com)
4. kommetjes Craft Terracotta van pt (13,95 euro,
wonenlandelijkestijlshop.com)
5. kan Craft Terracotta van pt (19,95 euro,
wonenlandelijkestijlshop.com)
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- styliste -

Sarah van hove

Houdt u er wel van om u
op een zondagmiddag
thuis heerlijk te nestelen
in een zachte fauteuil, met
een fris drankje en een
stukje heerlijke chocolade
bij de hand en ondertussen
te genieten van het uitzicht
op uw eigen tuin of terras?
Laat u dan inspireren door
dit stijlpalet waar
mintgroen en aquablauw
de hoofdrol spelen.
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1. grote canvas geschilderd met Teresa’s Green
(prijs op aanvraag, farrow-ball.com)
2. kleine canvas geschilderd met Charleston Gray
(prijs op aanvraag, farrow-ball.com)
3. witte kussensloop Tom White, 100% katoen,
50 cm x 50 cm (24,50 euro, mlfabrics.nl)
4. vaas van House Doctor, Jug 25 cm
(11,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
5. de kist is een antiek stuk
6. schaal van Gordon Ramsay by Royal Doulton, Maze,
30 cm Teal (22 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
7. houten schaal Essaouira Blue (55,50 euro, pomax.com)
8. turkoois kussen overtrokken met Kendal/Romo
(77,5 euro/ meter, breedte 128 cm, intede.be)
9. kussen met kleine print overtrokken met Ennis/Romo
(88 euro/ meter, breedte 135 cm, intede.be)
10. plaid HS Devon (219,95 euro, houseinstyle.nl)
11. turkooizen stof Spectrum, Kirkby Design van Romo
(98,5 euro/meter, breedte 150 cm, intede.be)
12. blauwe stof Geneva Vintage van Villa Nova/Romo
(43,5 euro/meter, breedte 138 cm, intede.be)
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1. chocolade (vanaf 1,95 euro, dille-kamille.nl)
2. servet Origine Turquoise, 100% katoen (5,30 euro, pomax.com)
3. velours kussen Pip Aqua, 50 cm x 50 cm (32,50 euro, mlfabrics.nl)
4. velours kussen Jula Aqua, 40 cm x 50 cm (44 euro, mlfabrics.nl)
5 & 6. kussens Saga, polyester linnenlook (55,55 euro/m) en
George, polyester velours (37,95 euro/m. Alles aristide.be)
7. vintage plaid Aqua, 100% zware stonewashed linnen
(242,50 euro, mlfabrics.nl)
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“Vertrek van een zachte basis van
amandel-, grijs- en mintgroene tinten
en combineer deze met dé zomerkleur
bij uitstek: aquablauw”
Sarah Van Hove
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1. borden Solid grijs en wit van House Doctor
(14,50 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
2. alle verf van cartecolori.nl
3. keukentouw blauw/wit (3,95 euro, dille-kamille.nl)
4. vintage plaid Stone, 100% zware stonewashed
linnen, (242,50 euro, mlfabrics.nl)
5. kussenhoes Bergen, Grey, 40 cm x 60 cm
(59,95 euro exclusief vulling, houseinstyle.nl)
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“Oud versus nieuw geeft karakter
en een stijlvolle uitstraling aan uw
interieur. Durf bijvoorbeeld oud en
nieuw porselein eens te mixen”
Sarah Van Hove
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1. antieke vaasjes, privébezit (timelessliving.be)
2. servet Origine Aqua, 100% katoen (5,30 euro, pomax.com)
3. kommetjes Craft Terracotta van pt (13,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
4. servet Origine Turquoise 100% katoen (5,30 euro, pomax.com)
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Stefanie de neve

Verlaten stranden,
een blauwe oceaan, een
zomerbriesje, de kleur en
geur van ananas en
kokosnoten ... Het hoeft
niet altijd ver weg te zijn.
Met dit stijlpalet creëert
u deze sfeer op een zomerse
avond in uw eigen huis.

uw stijlpalet
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1. houten kandelaars Sam van Casa Vivante, 15 cm (vanaf 12,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
2. set van 3 voorraadpotten van Nordal, donkerblauw (16,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
3. houten voorraadpot Nora van Casa Vivante (49,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
4. antieke kandelaars van Madam Stoltz, 28 cm (19,90 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
5. houten schaal (prijs op aanvraag, hoffz.nl)
6. kristallen luchter met 24 lampen (prijs op aanvraag, timelessliving.be)
7. Porridge lepel in hout van RIG-TIG by Stelton, 28 cm (12,99 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
8. pancake spatel in hout van RIG-TIG by Stelton, 29 cm (9,99 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
9. donkerbruine snijplank van Raumgestalt, licht eik, 29 cm (17,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
10. porseleinen kommetjes Saigon Blue (7,50 euro, pomax.com)
landelijke keuken in massieve eik, ontwerp en uitvoering: timelessliving.be
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1. honingpotje met kurk, groen gerecycleerd glas
(vanaf 1,50 euro, dille-kamille.nl)
2. verf Isola, Ink, Castello, Mare en Elefante
(prijs op aanvraag, cartecolori.nl)

“De kleur indigo
leeft helemaal op in
combinatie met warme,
natuurlijke bruintinten.
Curry en karamel
zorgen op hun beurt
dan weer voor een
complementaire toets”
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1. tafelveger (2,50 euro, dille-kamille.nl)
2. honingpotjes met kurk, groen gerecycleerd glas
(vanaf 1,50 euro, dille-kamille.nl)
3. koffiekan van Nordal
(24,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
4. thee (vanaf 2,95 euro, dille-kamille.nl)
5. vaas van House Doctor, Woody, 17 cm
(21,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
6. verf Isola, Ink, Castello, Mare en Elefante
(prijs op aanvraag, cartecolori.nl)
Realisatie: timelessliving.be
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“Maak een betoverende combinatie
van eik, verweerd hout, etnische
motieven, blauw hardsteen en
de glans van metaal of glaswerk”
Stefanie De Neve
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1. grijze stof Sikanni Rocky van Zinc Textile/Romo
(82,5 euro/meter, breedte 143 cm, intede.be)
2. donkerbruine snijplank van Raumgestalt, licht eik, 29 cm
(17,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
3. blauwe stof Geneva Vintage van Villa/Romo
(43,5 euro/meter, breedte 138 cm, intede.be)
4. pancake spatel in hout van RIG-TIG by Stelton, 29 cm
(9,99 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
5. lepel Porridge in hout van RIG-TIG by Stelton, 28 cm
(12,99 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
6. porseleinen kommetjes Saigon Blue (7,50 euro, pomax.com)

1. metalen dienblad van Nordal, Oil (42,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
2. kussensloop Diamond Blue 100% linnen, 50 cm x 50 cm (45 euro, mlfabrics.nl)
3. kussen Alex 100% linnen, 30 cm x 60 cm (32,50 euro, mlfabrics.nl)
4. antieke kandelaars van Madam Stoltz, 28 cm (19,90 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
5. set van 3 voorraadpotten van Nordal, donkerblauw (16,95 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
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1. groot ornament uit de WONEN
Landelijke Stijl-woonkamer by Hoffz
(109 euro, hoffz.nl/the-livingroom of
wonenlandelijkestijl.com)
2. pop vaas van FEST Amsterdam, 31 cm
(25 euro, wonenlandelijkestijlshop.com)
3. kussensloop 118 washed silk Blue,
50 cm x 50 cm (35,50 euro, mlfabrics.nl)
4. plaid van House Doctor, Beige,
125 x 150 cm, (109,95 euro,
wonenlandelijkestijlshop.com)
5. denim kussen van By Mölle,
Chambray 40 x 60 cm (59 euro,
wonenlandelijkestijlshop.com)
6. kussen met dégradé Waterpaint,
met de hand gekleurd
(111,10 euro/m, artistide.be)

1
2

3

8

6

5

7

4

3

NU IN ONZE

WEBSHOP

NU IN ONZE

WEBSHOP
4

1

5

2

6

1. porseleinen kommetje Saigon Blue
(7,50 euro, pomax.com)
2. lepeltje uit buxushout (1,25 euro, dille-kamille.nl)
3. canvas geschilderd met Artitude van Levis (voor België),
kleur Lush Indigo (prijs op aanvraag, levis.info) / Pure van
Flexa (voor Nederland), kleur Indigo (prijs op aanvraag, flexa.nl)
4. stoffenstalen (prijs op aanvraag, aristide.be)
5. houten kommetje (prijs op aanvraag, hoffz.nl)
6. denim plaid Caravanserail, 100% linnen (110 euro, pomax.com)
7. plaid Chain (139 euro, mlfabrics.nl)
8. antieke schaal uit privébezit (timelessliving.be)

