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Decokay 
brengt je huis 
tot leven
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4 Glad gestuukt of behang? 
Kleur of naturel? 
Hoe je de wand afwerkt, 
bepaalt grotendeels de sfeer 
in je interieur.

SFEERVOL WONEN IN 2019
Je huis is een plek waar je je thuis wilt voelen, kunt ontspannen 

en energie opdoet. Het is niet zomaar dat we steeds meer 

aandacht besteden aan onze woonomgeving en onze woonstijl. 

Misschien heb jij een heel goed beeld van je stijl en weet je hoe 

je dat moet vertalen naar je interieur. Of vind je dat juist lastig? 

Je weet wat je mooi vindt, maar hoe doe je dat dan? Dat is precies 

waarom wij je in ons inspiratiemagazine STYLING meenemen langs de 

trends van 2019 voor woninginrichting. Veel plezier met lezen en laat 

je vooral inspireren! Want zo brengen we samen jouw huis tot leven!
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Van kamerhoge gordijnen 
tot shutters op maat. 
Raambekleding is er 
voor elke stijl en elke 
portemonnee.

Een strakke betonlook 
of hip visgraat… Kies 
met gevoel wat past 
bij jouw smaak en 
woonsituatie.
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Een muur is als een onbeschreven blad. Je kunt uren 

mijmeren over kleur of motief, glad gestuukt of behangen… 

Of allebei? De mooiste kleuren, de laatste trends, 

professioneel materiaal en het beste advies.  

Waar je ook voor kiest, je vindt het bij Decokay. 

Met je muur als canvas creëer je een echte blikvanger in je 

huis…  Of je nu mee gaat met de laatste trends, of volledig 

je eigen smaak aanhoudt, zowel op het gebied van verf als 

behang is de keuze bijna onuitputtelijk.

Rechte lijnen en grafische figuren zijn 

helemaal in lijn met de Scandinavische 

stijl die al jaren een trend is.  

WIJZONOL
G21420

WIJZONOL
TC16011

MUUR ALS CANVAS
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VERF
Voor 2019 zijn de kleuren in twee paletten te verdelen. Er is een 

gewaagde combinatie zoals flamingo roze, pittig rood en een tint 

zo groen als gras. Durf jij het aan om voor deze fellere kleuren 

te kiezen? Of ben je juist meer op zoek naar een tijdloos palet? 

Dan kun je vast uit de voeten met de meer elegante kleuren 

zoals beige/goud, burgundy rood, fris abrikoos en donkerblauw. 

Basic en stijlvol tegelijk. Afhankelijk van je gewenste resultaat 

kies je voor muurverf of een matte krijtverf. Voor informatie en 

inspiratie ga je naar Decokay.

BEHANG
Vlies, papier, glasvezel, vinyl. Behang is er in allerlei soorten en 

maten. Wil je graag aan de slag, maar weet je niet waar je moet 

beginnen? Dan is een bezoek aan een Decokay bij jou in de buurt 

de beste stap. Honderden soorten behang, professioneel advies 

en bijbehorende producten. Zo wordt behangen een koud kunstje! 

En zie je het niet zitten om zelf te behangen? Wellicht is onze 

behangservice dan iets voor je.  

Witte muren behoren 

voortaan tot het verleden. 

We willen kleur, motieven en 

prints. Met zowel verf als 

behang, of een combinatie, 

maak jij precies jouw stijl. 

Zo maak je van jouw huis echt 

een plek om thuis te komen. 

Decokay brengt je huis tot 

leven!

Diep donkerblauw is een prachtige kleur; 

luxueus en een tikkeltje mysterieus.  

Een enkele muur in deze kleur is een 

waar statement. Let bij zo’n donkere 

kleur wel goed op de juiste verlichting 

en kleuraccenten. 
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SPELEN MET  
VERF EN BEHANG

Sommige mensen in je omgeving zijn altijd heel uitbundig of uitgesproken 

met de keuzes die ze maken voor hun interieur. Niet iedereen durft 

rigoureuze beslissingen te nemen door een koperkleurige verf op de 

muur aan te brengen, bijvoorbeeld. En toch ben je misschien creatiever 

dan je denkt. Soms is het inderdaad gewoon een kwestie van durven 

en uitproberen. Want stel dat een kleur toch helemaal verkeerd 

uitpakt… dan moet je in het ergste geval er opnieuw met de roller 

overheen. 

Met behang is het natuurlijk een ander verhaal. Dat haal je er niet 

zo gemakkelijk vanaf. Daarom is het belangrijk met het uitzoeken 

dat je niet over één nacht ijs gaat. Decokay heeft rekken vol 

behangboeken die je onder het genot van een kop koffie rustig 

kunt door bladeren. En alle behang wordt voor internetprijzen 

verkocht! Twijfel je toch? Leen dan gerust de boeken met jouw 

favoriete behang en kijk thuis hoe het staat bij bijvoorbeeld 

je inrichting, vloer en gordijnen. 
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BEHANG EN MUURVERF COMBINEREN
Dat is natuurlijk ook een idee. Soms wil je met behang 

met oerwoudprint een statement maken in je huis. Leuk!  

Maar niet voor alle muren. Kies dan gewoon een centrale 

plek op een lange muur en behang drie of vier banen 

precies in het midden. Of misschien heb je wel een klein 

muurtje dat geschikt is om een echte blikvanger van te 

maken…

Je kunt natuurlijk ook een houten paneel behangen en dat 

op een effen wand in een contrastkleur bevestigen.  

Het leuke daarvan is dat je alleen het paneel opnieuw hoeft 

te behangen als je de print weer zat bent. En het paneel is 

dan meteen een kunstwerk aan de muur.

PURE BY FLEXA COLORLAB®

VOL TIJM
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VERF OP DE MUUR
Als je eenmaal bedacht hebt met welke kleuren je aan de slag 

wilt, dan hoef je alleen nog maar de juiste producten hierop af te 

stemmen. 

Ook daarin speelt Decokay een belangrijke rol. De ondergrond 

en het gewenste resultaat vormen de basis voor de producten. 

Voorbehandeling, verf, kwasten, rollers. De hele klus klaar je met 

Decokay!

MENGSERVICE
Wist je trouwens dat Decokay maar liefst 50.000 unieke kleuren 

kan mengen? Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat jouw 

kleur er niet bij is. Topmerken als Sikkens, Sigma en Wijzonol 

staan standaard in de winkel. En niet te vergeten het uitstekende 

huismerk Decokay Design.

INSPIRATIE NODIG? LEES DAN ONZE BLOGS:

www.decoblog.nl

PURE BY FLEXA COLORLAB®

B9.30.21

PURE BY FLEXA COLORLAB®

SPICED HONEY
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SFEERBEPALENDE KLEUR
Welke kleur je kiest voor in huis, is 

bepalend voor de stijl en sfeer die je in 

je interieur neerzet. Zo maken donkere 

kleuren een ruimte al snel ‘warm’ en wat 

klassieker. 

Lichte kleuren daarentegen zijn vaak 

luchtig en fris. En volg je dan hierin de 

trends, of volg je je eigen hart? Bij twijfel 

helpt Decokay je op weg naar de kleuren 

van jouw keuze.

MEER WETEN OVER VERF?

www.decopedia.nl/verf
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BEHANG OP 
DE MUUR

VOOR WELK TYPE BEHANG KIES JE? 

Eigenlijk is dat afhankelijk van het resultaat dat je voor 

ogen hebt. Hierbij kun je jezelf een aantal vragen stellen: 

• In welke staat is de muur?

• Is het een vochtige ruimte? 

• Moet het afwasbaar zijn?

• Moet het overschilderbaar zijn?

Beantwoord samen met Decokay deze vragen, dan weet 

je precies of je vlies-, vinyl- of een ander soort behang 

nodig hebt.

DIVERS KLEURENPALET 
Behalve dat behang bekend staat om de diversiteit in 

prints, zijn er ook legio kleuren en kleurencombinaties. 

Afgestemd op jouw gevoel en interieur is vrijwel elke 

kleur verkrijgbaar, of je nou de trends volgt of niet…

MEER WETEN OVER BEHANG?

www.decopedia.nl/behang
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Supertrendy is dit koperkleurige 

behang met een betonlook 

afwerking. In combinatie 

met strakke lijnen en gouden 

accessoires, krijgt het woord 

‘stoer’ een luxe uitstraling.

VERANDEREN MAG
De tijd dat behang jarenlang op de muren zat, is voorbij. Met de huidige 

soorten en producten, wissel je snel van de ene sfeer naar de andere. Een 

wand behangen met een close-up van één print is helemaal 2019!

SUBTIELER
Ondanks veel uitbundige prints, kan het bij behang ook juist een 

stuk subtieler. Kleine stipjes, zachte lijnen, een grafische print of een 

structuur. De uitstraling die je wilt, is bepalend voor het behang dat je 

kiest. Ook hier geldt: combineren mag. 

Behang is allang geen praktische oplossing meer, 

maar wordt steeds vaker gebruikt om een eyecatcher 

in een woonruimte te creëren. Voor 2019 lopen opnieuw 

natuur en dieren als een rode draad door de trends.  

Alles om de natuur binnen te halen en een botanische 

sfeer te krijgen in je huis. Palmbomen, grote bladeren, 

vogels, groen, een foto van het oerwoud of juist behang van 

natuurlijke materialen. Wat dacht je van leer of koperplaten 

op de muur… Alles mag om dat wauw-gevoel te krijgen.
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NATUUR IN HUIS
Die keuze is helemaal aan jou. Maar in een wereld waarin 

duurzaamheid en de natuur steeds belangrijkere thema’s 

worden, voeren felle kleuren en natuurlijke prints de boventoon 

in de behangtrends voor 2019. Die trend is niet zo gek: in deze 

24-uurs economie wordt je huis steeds meer een plek om op 

te laden: de kracht van de natuur geeft dan een rustgevend 

gevoel en werkt als een bron van energie.

Niet iedereen is dol op opvallende prints. Geen nood, er zijn 

ook mooie behangsoorten die spelen met kleur en bijvoorbeeld 

geometrische prints hebben. De prachtige, natuurlijke kleuren 

doen het goed in elk interieur, of je ze nu wel of niet combineert 

met uitbundige vogels, bladeren of andere natuurlijke elementen. 

TRENDS OF STIJL
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Tip 1: GEMAKKELIJK: VLIESBEHANG
Wie voor het eerst een muur behangt, kan dit het beste doen met vliesbehang. Zo hoeft 

vliesbehang niet eerst ingesmeerd te worden met lijm, die smeer je namelijk op de muur. 

En bovendien heb je voor vliesbehang geen speciale middelen (zoals een behangafstomer) 

nodig om het weer te verwijderen. Niet voor niets is vliesbehang de meest gebruikte 

behangsoort!

Tip 2: HANDIG: EEN STAPPENPLAN
Voordat je gaat behangen, kun je via Decopedia.nl een handig stappenplan 

downloaden. Hierin wordt stap-voor-stap verteld wat je moet doen. Van de 

voorbereiding, tot het verwijderen van oud behang en het afwerken van je nieuwe 

muurbekleding. Een goede voorbereiding is immers het halve werk.

Tip 3: VERVEN: LAAT JE GOED ADVISEREN
De adviseurs van Decokay zijn speciaal opgeleid om je te helpen van elke klus 

een succes te maken. Ga niet zomaar zelf aan de slag, maar laat je goed 

informeren over de ondergrond die je wilt verven en hoeveel en welke verf 

je nodig hebt voor het beste resultaat. Van idee tot afwerking, je vindt het 

bij Decokay.

Tip 4: WELKE VERF HEB IK NODIG?
Het antwoord hierop is bijvoorbeeld afhankelijk van de ruimte 

waarin je de muur verft. Voor een badkamer moet de verf 

bestand zijn tegen vocht en voor de keuken moet de verf 

gemakkelijk afneembaar zijn. En gebruik je dan latex, 

muurverf, krijtverf of kalkverf? 

SIGMA
QUIET CLEARING
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EEN ENORME KEUZE
Wat je voor het raam hangt is sfeerbepalend en vaak de finishing 

touch voor je interieur. Maar er is zoveel te kiezen en elke ruimte in 

huis vraagt om een andere oplossing. Daarom nemen we je mee in 

de wereld van de raamdecoratie.

MOOI EN PRAKTISCH
Er zijn veel praktische overwegingen om te kiezen voor bepaalde 

raamdecoratie. Maar uiteindelijk moet het ook passen bij 

jouw smaak en interieur. Daarom is het fijn dat er zoveel 

verschillende materialen, soorten en stoffen zijn. Voor jouw 

wensen en budget vinden we altijd een passende oplossing.
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STOERE OF LUXE STOFFEN
Welke stof past in jouw interieur? Zoek je elegante luxe? 

Daar passen velours gordijnen helemaal bij. Of juist robuust 

natuurlijk? Dan zijn linnen gordijnen een prima optie. Met of 

zonder print, een metallic look, of verfijnd dankzij mooie garens. 

Helemaal trendy is ‘colorblocking’; een gordijn of vitrage in twee 

kleuren. Laat gerust je creativiteit de vrije loop als het gaat om 

gordijnen.

GORDIJNEN
Vitrage, inbetweens, overgordijnen. Ze hebben elk een geheel 

eigen functie en uitstraling. En toch hebben ze ook iets 

gemeenschappelijks: ze geven sfeer en warmte. Niet voor 

niets winnen ze steeds meer terrein bij ‘interieur lovers’. 

Mooie collecties met verschillende soorten stoffen voor elke 

woonstijl. En wist je dat gordijnen heel mooi te combineren zijn 

met bijvoorbeeld houten jaloezieën? In 2019 staan natuurlijke 

materialen en duurzaamheid centraal. En ook bij die laatste 

sluiten gordijnen prima aan dankzij hun isolerende functie.
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LAAT MAAR HANGEN 

OVERGORDIJNEN 
Overgordijnen zijn een sfeervolle oplossing om (zon)licht buiten 

een ruimte te houden. Bovendien hebben ze een verduisterende en 

isolerende functie. Vaak zijn ze van een wat dikkere stof. Helemaal 

trendy, ook voor 2019, zijn velours overgordijnen. En die zijn 

tegenwoordig niet alleen te krijgen in ‘koninklijk rood’ maar in heel 

veel trendkleuren zoals olijfgroen en okergeel. Heb je je oog op een 

dunnere stof laten vallen? Dan is het misschien mogelijk om deze te 

laten voeren. 

TRANSPARANTEN
Vitrage of inbetween? Dat is niet meer van deze tijd. Wij spreken 

liever over transparanten. Een heel dun transparant, ook wel 

glasgordijn genoemd, is meestal wit en combineren we vaak met 

overgordijnen. Het is overigens een fabeltje dat transparante 

gordijnen inkijk van buitenaf tegen houden. Zodra binnen licht 

brandt, kijk je van buiten zo naar binnen. Maar ze filteren subtiel 

het licht dat naar binnen komt.
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LAAT MAAR HANGEN 

DIFFUUS LICHT
Er zijn ook transparanten met een dikkere weving en 

draad, waardoor de stof voller is. Een tikkeltje doorzichtig, 

maar toch niet helemaal transparant. In de volksmond 

heten deze gordijnen ook wel inbetweens. Ze zorgen 

voor sfeervolle ruimtes met prachtig, diffuus licht. Voor 

het komende jaar voeren aardetinten en naturellen de 

boventoon. En ook de natuurlijke stoffen en prints krijgen 

in 2019 een hoofdrol. 

VOUWEN EN ROLLEN 
Rolgordijnen krijgen vaak een plaatsje in de slaapkamer 

omdat ze goed verduisteren. Terwijl vouwgordijnen 

eerder in de woonkamer belanden. En toch zijn beide ook 

uitstekend geschikt voor andere ruimtes in huis. Wanneer 

je kiest voor een dikkere of dunnere - transparante - stof, 

krijg je namelijk een heel ander effect. Met rolgordijnen ga 

je voor modern en strak. Terwijl vouwgordijnen weer een 

wat charmanter en landelijker uiterlijk hebben. 
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DUETTE OF PLISSÉ
Ook in 2019 mogen zowel duettes als plissés worden gezien. Maar wanneer 

kies je voor duettes en wanneer voor plissés? En wat zijn eigenlijk de 

verschillen? Dat zit ‘m in de stof: plisségordijnen bestaan uit één laag 

stof met scherpe vouwen terwijl duettes twee lagen stof hebben. 

Ook zijn bij plissés de verticale koorden zichtbaar, waardoor ze een 

wat warmere look krijgen. Over het algemeen worden beide in wat 

moderne en strakkere interieurs toegepast. Maar eigenlijk, door 

de keur aan stoffen en kleuren – en zelfs dessins – passen zowel 

duettes als plissés in vrijwel elk interieur. Ga eens voor zwart of 

een terra kleur, durf jij dat aan?

Zowel duettes als plissés 

hebben een top-down-variant 

en een bottom-up.
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PLISSÉ
Plisségordijnen bestaan uit een enkele 

laag gevouwen stof die zich als een soort 

harmonica opvouwt wanneer die wordt 

opgetrokken. Daarmee kun je de lichtinval 

en privacy helemaal zelf regelen.  

Onze plisségordijnen zijn uitermate geschikt 

voor ramen met afwijkende afmetingen en 

vormen zoals ronde of driehoekige ramen. 

Plissés zijn niet alleen stijlvol en strak, maar 

ook handig in het dagelijkse gebruik.  

Door de enkele laag stof is het gewicht 

relatief laag en daardoor zijn ze heel 

gemakkelijk te bedienen.

DUETTE
Duettes lijken op plissés, maar hebben twee 

lagen gevouwen stof. Hierdoor hebben 

ze een sterk isolerende werking (door de 

honingraatstructuur) en regelen ze perfect 

warmte en licht. Lekker duurzaam dus. 

Duettes zijn er in diverse dessins, kleuren 

en stoffen en passen daarom uitstekend 

in vrijwel elk interieur. En je kunt zelf 

kiezen of je ze handmatig bedient, met 

of zonder koord, of dat je ze met een 

afstandsbediening open en dicht doet. 
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JALOEZIEËN 
OM JALOERS 
OP TE ZIJN
Horizontale jaloezieën zijn in het hedendaagse 

interieurbeeld niet meer weg te denken. En dat is niet 

voor niets. Ze maken namelijk vrijwel elke woonstijl 

helemaal af. Even los van de stijl die je kiest voor je 

jaloezie, heeft deze raambekleding de eigenschap het 

daglicht te reguleren. En daarmee kun je direct de sfeer in 

je huis bepalen. 

Door te spelen met de stand van de lamellen, tover je een 

magisch lichtspel in huis. Jij bepaalt hoeveel (zon)licht 

er binnenkomt. En hiervoor hoef je alleen maar aan een 

touwtje te trekken. Dat is trouwens niet helemaal waar… 

tegenwoordig zijn jaloezieën ook elektrisch bedienbaar met 

een afstandsbediening of een app op je smartphone. Ook als 

je niet thuis bent. Dat is wel heel gemakkelijk!

ALUMINIUM
Voor een aluminium uitvoering kies je snel als je een wat 

strakkere en modernere uitstraling wilt creëren. Het fi jne 

van aluminium jaloezieën is zonder meer het assortiment: 

modieuze kleuren, rijke texturen en exclusieve dessins, 

waarmee je elk raam geheel naar je eigen stijl een facelift 

kunt geven. En door het gewicht zijn deze ook voor de 

bredere ramen een goede oplossing. 
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HOUT
Het klinkt een beetje gek, maar houten jaloezieën 

zijn er in verschillende materialen: hout, bamboe en 

kunststof. Tegenwoordig zijn vooral de bamboe varianten 

erg populair. De lamel is minder dik dan die van echt hout, 

het is een relatief licht product en de prijs is gunstig. 

Voor vochtige ruimtes worden jaloezieën van kunststof 

gebruikt met de uitstraling van hout. Een echt houten jaloezie 

heeft de meeste mogelijkheden qua hoogte en breedte en 

een mooie robuuste uitstraling. Handig om te weten is dat de 

kleurkeuze bij echt houten jaloezieën wel het grootst is. Er zijn 

zelfs uitvoeringen met kleurverloop!

KIEZEN VOOR SHUTTERS
Een andere, iets duurdere, variant op houten jaloezieën is 

shutters. Dit zijn ware sfeerbepalers. Deze binnenluiken, 

zoals ze ook wel worden genoemd, geven je huis een luxe en 

‘strandhuis’-achtige look. Ze zijn bovendien heel praktisch 

omdat ze voor alle maten en vormen ramen geschikt zijn. 

En jij bepaalt hoeveel lichtinval je wilt hebben. 

Wist je trouwens dat er ook een lichtere, aluminium 

uitvoering bestaat? Die in bijna alle ral-kleuren te krijgen 

is? Dat geeft een moderner en strakker beeld dan houten 

shutters. In het woonbeeld van 2019 blijven shutters een 

belangrijke rol spelen. Ook voor deze zonwering geldt: speel 

eens met kleur, dat kan een verrassend resultaat opleveren. 
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Donkere raambekleding wint steeds meer terrein. Voor 2019 

is zwart absoluut een trend. Gelukkig is die kleur ook tijdloos 

en met heel veel stijlen te combineren. Ook terra kleuren 

mogen gezien worden. Maar trend of niet, je kiest natuurlijk 

vooral wat bij je past; bij jouw smaak en jouw interieur. 

Als je wat minder natuurlijk lichtinval hebt in een ruimte, dan 

kan zwart wel heel mooi zijn, maar maakt de ruimte toch wat 

donkerder. Kies dan voor mooie naturel kleuren die de kamer 

juist wat oplichten. Ook het type raambekleding is belangrijk. 

Bij een industriële sfeer passen horizontale, aluminium 

jaloezieën, rolgordijnen of duettes en plissés beter dan 

bijvoorbeeld vouwgordijnen, houten jaloezieën of shutters.  

Die laatste drie maken een landelijk, romantisch of 

Scandinavisch interieur weer helemaal af. 

TRENDS OF STIJL
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Tip 1: RAMEN IN NATTE RUIMTES
Welke raambekleding kun je het beste in vochtige of natte ruimtes, 

zoals keuken en badkamer, ophangen? Het antwoord op die 

vraag is afhankelijk van een aantal dingen. Komt het raam 

bijvoorbeeld direct in aanraking met water of kookvet? En moet 

de raamdecoratie ook als zonwering dienen? Of misschien wil je 

juist inkijk van buitenaf weren? Ga naar jouw Decokay om de 

beste raamoplossing te vinden.

Tip 2: SCHOONMAKEN VAN 
JALOEZIEËN
Het schoonmaken van jaloezieën is niet de gemakkelijkste 

klus. En hoe dunner de lamellen zijn, hoe intensiever het 

schoonmaken is. Op Decopedia.nl vind je een aantal 

handige tips om dit klusje overzichtelijk te houden.



Rechte lijnen en grafische figuren zijn 

helemaal in lijn met de Scandinavische 

stijl die al jaren een trend is.  
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PVC & VINYL
PVC en vinyl zijn aan een opmars begonnen en die zet in 2019 

flink door. Beide kunststof vloeren vormen vandaag de dag de 

basis voor een interieur. Dat is niet zo gek, want door een 

verscheidenheid aan decors en gebruiksgemak zijn deze 

vloeren geschikt voor elke ruimte.

Deze vloeren zijn er niet alleen in heel veel houtmotieven, 

maar ook in steenstructuren. Daarmee kun je trouwens een 

echt statement maken in je huis; van marmer tot graniet 

en van leisteen tot gespikkeld terrazzo. De populairste 

uitvoeringen zijn op dit moment wel de betonlook en 

houten visgraat. En die woontrend blijven we ook 

komend jaar zeker nog zien. 
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DE COMEBACK VAN VINYL
Bij vinyl denk je al snel ‘oubollig’ en krijg je visioenen van 

‘bruin tegeltjes zeil’ bij oma in de keuken. Maar niets is minder 

waar. Vinyl anno 2019 is sterk, hip en bovendien praktisch. 

Net als tapijt is vinyl kamerbreed te leggen tot maar liefst vier 

meter. Geen naden en kieren dus ook nog eens hygiënisch. 

Een betonnen gietvloer heb je hierdoor al snel nagebootst, 

maar dan wel met een veel vriendelijker prijskaartje. 

Natuurlijk is vinyl in nog veel meer moderne prints te krijgen. 

Kortom, laat je verrassen door vinyl!

RUIM BAAN VOOR PVC
Tien jaar geleden wist nog niemand wat een PVC-vloer was. 

Nu is het één van de meest verkochte vloeren. Dat is eigenlijk 

wel logisch omdat het bijna niet van echt hout of steen is te 

onderscheiden. En toch is er een groot verschil: pvc is keihard, 

kan dus tegen een stootje, maar ook tegen water. Een absoluut 

pluspunt ten op zichte van een echte houten vloer. Door de 

moderne dessins past deze vloer in elke ruimte. Van tegels in 

de keuken, brede houten planken in de woonkamer, tot een 

betonlook vloer in stoere tienerkamers.
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LAMINAAT & TAPIJT 
Het is eigenlijk appels met peren vergelijken. Maar laminaat en 

tapijt hebben één ding gemeen: ze zijn als vloer de basis voor 

een ruimte. Zacht versus hard is het voornaamste verschil. 

Laminaat is een tijdlang heel erg populair geweest en heeft 

hierdoor veel kwaliteitsontwikkelingen doorgemaakt. Daarom is 

het nog steeds een zeer geliefde keuze voor op de vloer.  

Tapijt werd daarentegen jarenlang bij veel huishoudens 

geweerd. En moest zelfs een stapje opzij doen voor laminaat 

en andere vloeren. Daar is gelukkig weer verandering 

in gekomen. De voordelen van tapijt hebben deze 

vloerbedekking weer op de juiste plek gezet. En terecht! 

VISGRAAT LAMINAAT
Modern laminaat is in diverse varianten te krijgen. Behalve in veel 

bekende houtlooks; eiken, grenen, vergrijsd of met een whitewash, zijn 

er ook verschillende maten planken. Zogenaamde XXL-panelen, die zijn 

extra lang of extra breed, jij mag het zeggen. En helemaal hypermodern 

is natuurlijk een visgraatvloer, en ook die is er in laminaat! In verschillende 

houtkleuren en afwerkingen. Zo geniet je toch van authentiek visgraat, maar wel 

met een vriendelijk prijskaartje. Het mooie van een visgraatvloer is dat het een 

ruimtelijk effect geeft. De kamer lijkt door de punten namelijk groter.  

En afhankelijk van de houtlook, kies je voor een chique of een trendy uitstraling. 

EEN PRIJSBEWUSTE VLOER 
Wil je niet teveel uitgeven, maar wel dezelfde sfeer als 

een houten vloer? Dan is laminaat de oplossing. Er is 

wel veel kwaliteitsverschil in laminaatvloeren en daarom 

is het goed om je bij een speciaalzaak als Decokay te laten 

adviseren. Laminaat past in elke interieurstijl door de ruime 

keuze in prints en dessins. Wil je een industriële stijl?  

Dan kies je voor een betonprint, grijze houtprint of tegelprint. 

Voor een landelijke of romantische stijl zijn lichte houtkleuren 

erg mooi. Of is jouw interieur klassiek of koloniaal? Dan maak je 

die extra sfeervol met donkere of gevlamde houtkleuren.  

Een strak en modern interieur komt goed weg met een 

diepdonkere variant, of juist met een sprekend visgraatmotief.



STYLING MAGAZINE28

TAPIJT EN KARPET 

De afgelopen jaren had tapijt het zwaar te verduren.  

Gelukkig krijgt het steeds vaker weer het voordeel van de 

twijfel. We weten allemaal wat de pluspunten zijn: warme 

voeten, geluiddempend en isolerend. Om er maar een paar 

te noemen. Maar modern tapijt is zoveel meer en doet niet 

onder voor de harde broertjes en zusjes zoals pvc, hout,  

vinyl en laminaat. 

Tapijt anno 2019 heeft net zulke stoere of natuurlijke dessins  

als elke andere vloer. Een zachte vloerbedekking met betonlook? 

Geen probleem! Of ben je meer op zoek naar een prachtige, 

hoogpolige naturel? Er is meer keuze dan je denkt. En qua 

eigenschappen, zoals onderhoud, is tapijt tegenwoordig een 

geduchte concurrent voor de harde vloervarianten.
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TAPIJT EN KARPET 

WARM MARMER  
Durf jij anders dan anders? Maak jij graag een statement in je 

interieur? Dan loop je misschien wel warm voor een tapijt… 

met marmerdessin! Marmer is helemaal hip in het huidige 

woonbeeld. En nu kunnen we dankzij marmer-tapijt verder 

kijken dan alleen marmer in de badkamer of keuken. 

Misschien vind je je hele woonkamer met marmertapijt een 

beetje ‘too much’? Dan kun je er natuurlijk ook een karpet op 

maat van laten maken. Zo heb je snel een modern-chique look 

in huis. Ook deze marmerlook vloerbedekking is er in diverse 

kleurstellingen. Jouw stijl zit daar zeker bij.  

Warme voeten met marmer, dat 

is toch een unieke combinatie? 
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TRENDS OF STIJL
VLOERKLEED ALS WOONEILAND
Vloerkleden, ook wel karpetten, zijn niet meer weg te denken uit 

het moderne interieur. Hadden ze vroeger vaak een stoffig imago, 

tegenwoordig zijn ze echt een eyecatcher in je huis. Een vloerkleed 

creëert sfeer, rust, eenheid en verbindt de losse meubelstukken 

met elkaar. Je interieur krijgt een zachtere en warmere uitstraling 

door materialen zoals wol en katoen. Vintage-look kleden zijn 

meegekomen naar 2019, maar ook de grafische prints en de 

naturellen doen het goed. Er is een standaardcollectie vloerkleden, 

maar op maat laten maken naar je eigen wensen kan ook!
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Tip 1: VLOERKLEED OP MAAT
De maat bepaal je natuurlijk zelf, maar het is wel slim je aan bepaalde 

richtlijnen te houden. Het is mooi om het kleed zo groot te laten maken 

dat de zithoek er helemaal op past. Zo creëer je een eenheid van losse 

elementen. Dat brengt rust in je kamer. Of een mooi kleed onder de 

eettafel en dat zo laten maken dat het langer en breder is dan de tafel. 

Tip 2: SPELEN MET KLEDEN
Tegenwoordig is spelen met kleden erg hip. Leg eens wat kleden van 

verschillende vormen op en bij elkaar. Bijvoorbeeld een langwerpig kleed, 

een vierkant kleed en een rond kleed. Zorg dat het qua kleur of patroon 

wel een geheel is of dat elk kleed goed matcht met de meubels.  

Dan maak je een mooi geheel door te spelen met verschillende vormen. 

Door gebruik van de goede kleuren, wordt het toch een mooie eenheid.
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Wanneer je toe bent aan een nieuw interieur (vloeren, muur- en 

raambekleding) is dat vaak een zoektocht in de jungle van 

nieuwe materialen, technieken en uitvoeringen. Je bent immers 

niet jaarlijks toe aan een nieuwe vloer of nieuwe gordijnen. 

Een advies van een vakman of vakvrouw is daarom zo gek 

nog niet! Hoe kun je weten wat je wilt, als je niet weet wat 

mogelijk is of wat er op de markt is? Wij voeden jou met 

onze kennis zodat jij een goede beslissing kunt maken, 

die past bij jouw wensen en budget. Kom gerust met je 

moodboard, foto’s of tekeningen naar onze winkel.  

Dan kijken we met je mee en geven advies op maat.  

Dat is de meerwaarde van Decokay!
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GEÏNSPIREERD? 
Daar doen we het voor! Maar we hebben nog 

meer ter inspiratie. Op decoblog.nl vind je blogs 

over de allerlaatste trends en collecties. En kijk 

eens op ons Instagram-account voor mooie 

sfeerbeelden. En wil je zelf aan de slag?  

Dan helpt decopedia.nl je verder op weg. 

VAKKUNDIGE MEDEWERKERS
Van een speciaalzaak mag je verwachten dat je 

zo goed mogelijk wordt geholpen. Daarom zijn 

onze medewerkers gediplomeerd en vakkundig 

in alle aspecten die bij woninginrichting komen 

kijken. Op elke vraag krijg je een professioneel 

antwoord. Dat maakt het verschil!



34 STYLING MAGAZINE

GRATIS MEETSERVICE
Als je raamdecoratie of zonwering bij ons 

aanschaft, laten wij niets aan het toeval 

over. Onze vakkundige meetservice komt 

gratis bij je thuis om de juiste maten op 

te nemen. Zo komen jij, en wij, niet voor 

vervelende verrassingen te staan. 

MONTAGESERVICE
Wij hebben een uitstekende 

montageservice. Tegen een kleine 

vergoeding laten wij - in overleg met jou - 

de bij ons gekochte producten vakkundig 

bij je thuis (of op het werk) monteren. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden aan 

onze medewerkers. 
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CBW ERKENNING
Alle Decokay-winkels zijn CBW erkend. 

Dat betekent meer zekerheid bij je 

aankopen. Winkels die CBW-erkend zijn, 

hanteren algemene voorwaarden die je als 

consument extra goed beschermen. 

Hierin zijn regels opgenomen die belangrijk 

zijn als je iets koopt: bijvoorbeeld over 

(aan)betalen, annulering, levertijd, levering, 

vervoer en garantie. 




