
STYLING
HET INSPIRATIEMAGAZINE VAN DECOKAY

Decokay 
brengt je huis 
tot leven



2 STYLING MAGAZINE

VOORWOORD 

Oktober staat bekend als dé woonmaand. Maar we kunnen 

gerust stellen dat 2020 het woonjáár is. Hoewel 2020 

waarschijnlijk eerder de boeken in zal gaan als het ‘Corona-jaar’, 

vinden wij Woonjaar 2020 een betere benaming. Er is namelijk 

veel gebeurd op woongebied. Want door het thuiswerken en 

weinig sociale activiteit, was volop ruimte voor het verwennen, 

faceliften of opknappen van de woning. En dat werd - en wordt 

nog steeds - massaal gedaan.  

Maar er was ook een stuk bewustwording: immers, als je veel tijd 

thuis doorbrengt, wil je graag een fijn en warm ‘nest’ hebben. En 

zo werden veel vergeten klusjes in huis geklaard. Plinten geplakt, 

kozijnen geverfd, muren gesausd, een nieuw behang uitgezocht. 

Kortom, aandacht voor de basis. Maar om een nest ook warm 

te maken, heb je wel veertjes nodig. Een zwierige inbetween, 

een accentmuur met behang, of een karpet op maat zijn dan de 

sfeermakers; de veertjes in het nest. 

Ben je ook toe aan wat nestveertjes? Wij helpen je graag met 

tips, advies, mooie producten en natuurlijk een warm resultaat! 

In deze STYLING gaan we dieper in op vier heel verschillende 

woonstijlen. Laat je verrassen en inspireren door ons magazine, 

of kom naar één van onze winkels.

ADVIES & SERVICE

STIJLTREND  
ENGLISH COTTAGE 
/ op de muur 
/ op de vloer 
/ voor het raam 

STIJLTREND SOFT LOFT 
/ op de muur 
/ op de vloer 
/ voor het raam 

STIJLTREND FINCA 
/ op de muur
/ op de vloer 
/ voor het raam 
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WERELDS BOHEMIAN 
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WAAROM DECOKAY? 

In onze winkels vind je professionele kennis en uitgebreide 

collecties onder één dak. Zo helpen we bij het berekenen 

van het aantal behangrollen, we meten raambekleding 

altijd bij je thuis op en komen ook aan huis voor 

interieuradvies. Of het nu gaat om kleur, stijl, afmeting of 

technische specificaties, onze vakmensen helpen je verder 

op weg. Daarom Decokay! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIONEEL ÉN MOOI! 

Wat functioneel is, mag natuurlijk ook mooi zijn. Jij vertelt 

wat je wil en wij geven advies afgestemd op jouw interieurstijl 

en de functionaliteiten die nodig zijn. Aan raambekleding 

voor de zuidkant van je woning stel je bijvoorbeeld andere 

eisen dan voor de noordkant. Alle kennis over die technische 

specificaties hebben wij in huis. En dan hoef jij alleen nog 

maar uit te kiezen wat je mooi vindt!

INTERIEURADVIES (AAN HUIS) 

Wij verkopen professionele producten en daar hoort 

natuurlijk ook een professioneel advies bij. We denken en 

kijken met je mee, zelfs tot in je eigen huis! Of het nu gaat 

om behang, verf, vloer of raambekleding… Als het nodig is 

komen we bij je thuis voor een persoonlijk advies.  

 

 

 

En wil je virtueel zien wat bepaalde keuzes doen met 

een ruimte? We maken eventueel een plattegrond, 

photoshoppen je interieur of tekenen 3D*. 

 

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.  

 

Advies van een professional is daarom zo gek nog niet! Hoe kun je weten wat je wil, 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. Want wat mooi en betaalbaar is, moet ook wel functioneel zijn.  

Advies & Service

(* Meer informatie hierover bij de dichtstbijzijnde winkel.)

DE MOOISTE PRODUCTEN, 
DE NIEUWSTE COLLECTIES 
EN VAKKENNIS ONDER ÉÉN DAK
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STIJLTREND

English
Cottage

Deze charmante woonstijl komt, hoe kan het ook anders, uit Groot-Brittannië, en is een mix 

van landelijk en klassiek. Je lijkt zo het glooiende Engelse platteland of de filmset van een 

Engelse detective in te stappen wanneer je de romantische en nostalgische invloeden die 

deze stijl kenmerken in je interieur verwerkt.

STIJLTIPS

1. Als je niet houdt van zoete bloemetjes 

op de muur, zoek dan een behang uit met 

een grote bloemdecoratie. Dat geeft een 

stoerdere look.

2. Poederroze velours gordijnen zijn 

prachtig, maar wat zwaar voor de zomer. Ruil 

ze dan in voor een pastelkleurige inbetween.
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Kenmerken
English 
Cottage

Welke kenmerken dat zijn, is 

natuurlijk persoonlijk. Maar 

doorgaans zijn dat lichte en naturel 

kleuren in combinatie met aardse 

tinten of juist pastels (vintage roze, 

limoengroen, lichtblauw!), sierlijke 

vormen en grote meubels. Waarbij de 

sierlijke vormen voortkomen uit de 

klassieke, en de grote meubels weer 

uit die landelijke stijl.  

 

 

Het knusse en gemoedelijke 

sfeertje met die flinke dosis Engelse 

romantiek krijg je vervolgens 

door gebruik te maken van zachte 

materialen en stoffen, liefst in 

combinatie met hout.

NAAR MEER  INSPIRATIE

Soms spreekt een woonstijl je erg aan, 

maar weet je niet goed waar je moet 

beginnen. Dan is het leuk om inspiratie 

op te doen. Lees in deze blog hoe je de 

cottage-stijl kunt creëren bij jou thuis. 

FLOWER POWER GEWENST 
En wees niet bang van voor wat flower power, 

want natuurlijk mogen planten en bloemen (wilde 

veldboeketten of droogbloemen) niet ontbreken. Net als 

dessins met strepen, ruiten en bloemetjes overigens. 

Zie je jezelf al zitten op een oude chesterfield bank met 

zachte schapenvachtjes? Een bloembehang in pasteltint 

op de wand met daarop een grote, houten spiegel met 

sierlijk krullende lijst?  

MASTERPIECE OP TAFEL 
Bij English cottage gaat het ook om durven te mixen en 

matchen. Denk aan het gebruik van patroonstoffen en 

het combineren van behang met extravagante bloemen 

en ruitjes motieven. Heerlijk voor wie houdt van rijk 

decoreren. Want je kunt de stylist in jezelf naar boven 

halen door het uitstallen van de mooiste aardewerk 

serviezen in pastel- en aardetinten! Dat kan in de keuken 

op authentiek houten planken, maar ook in een buffetkast 

met glazen deuren. Nog mooier als je een masterpiece 

als blikvanger hebt, zoals een kan, schaal of etagère, die 

staat te pronken op je eettafel.
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Engelse tuinen zijn befaamd om hun weelderige en 

bonte bloemenborders, slingerende wandelpaden, 

gezellige zitplekjes en vooral rozen. Veel rozen! Staand, 

hangend, in bogen en priëlen! Ben je niet in het bezit van zo’n 

prachtige (rozen)tuin maar wil je wel van een fleurig uitzicht 

genieten? Geen probleem, met het juiste behang tover je 

eenvoudig een eigen bloemenparadijs op de wand. 

Geen 
muurbloempjes
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GROOTS GESTREEPT 

Je kunt het groots aanpakken door verschillende muren 

te voorzien van een kleurrijk behang met opdruk van 

takken, bloemetjes, fladderende vogels en dartelende 

vlinders. Houd je het liever iets rustiger, combineer 

dan een subtiel streepbehang op de ene wand met een 

behang in een effen kleur als navyblauw, fuchsia, oudroze, 

okergeel of mintgroen op de andere wanden. En daarbij 

is het dan het mooist als de effen kleur terugkomt in het 

behang met streepjes, want op die manier realiseer je 

weer eenheid.  

 

 

STILLEVEN ACHTER HET BED 

Ga je met de seizoenen mee, dan is er tevens speciaal 

lente, zomer, herfst en winter behang in ingetogen 

tinten. Zo wissel je fris voorjaarsgroen af met zomerse 

bloemenranken of herfstbladeren en winterse takken. 

Dit is bijvoorbeeld goed toe te passen in de slaapkamer 

achter het bed of in de woonkamer achter je bankstel, 

zodat je als het ware een stilleven realiseert.

TIP

Behang een houten paneel aan de voorkant met 

een zomers tafereel en aan de achterkant met 

een herfst of winter variant. Al naar gelang het 

jaargetijde, draai je het paneel om. Leuk voor 

achter je bed of bank.

LAMBRISERING OP JOUW MANIER 

Wil je graag een verfijnd authentiek sfeertje creëren, 

ga dan eens aan de slag met muurverf, zoals matte 

krijtverf in aardetinten of pastelkleuren zoals zachtgeel, 

lila of vergrijsd groen. Ook mooi om, wanneer je houten 

lambrisering hebt, deze een andere kleur te geven dan de 

wand. Nog verrassender is het om zelf een lambrisering 

met muurverf te ‘maken’. En de creatieveling geeft hier 

extra schwung aan door bijvoorbeeld de buffetkast die 

tegen de muur staat in de twee kleuren van lambrisering 

en wand erboven te verdelen!

HET JUISTE BEHANG 
TOVERT EEN BLOEMEN-
PARADIJS OP DE WAND 
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VLOERTIP

 Een visgraatvloer past bijzonder goed bij ‘Country 

Living’. Kies je voor een doorleefde look of een 

whitewash? Vergrijsd of met een strakke afwerking? 

En ook praktisch? Kies dan voor een visgraat van pvc.

In deze cottage stijl past een vloer die er 

doorleefd uit ziet. Geen strakke bedoening 

dus, maar houtlook pur sang, liefst nog met 

knoesten en relief. Dat geeft juist zo’n typisch 

landelijk en natuurlijk effect. Bovendien heeft 

hout een warme uitstraling waardoor je huis 

gelijk gezellig aandoet. Je kunt kiezen uit een 

stoere, robuuste vloer met brede planken of 

een meer verfijnde variant zoals een whitewash 

visgraatmotief. Een versleten look mag ook. En 

het is ook nog eens heel duurzaam om een oude 

houten vloer of planken te recyclen. 

Rustiek en 
robuust

HOUT HEEFT EEN WARME 
UITSTRALING WAARDOOR 
JE HUIS GELIJK GEZELLIG 
AANDOET
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BEHAAGLIJK PVC 

Wat kleur betreft passen zowel lichte tinten en 

whitewash effect, alsook donkere tinten goed bij 

deze woonstijl. Onder de meeste houten vloeren 

kan een vloerverwarming worden gelegd. Je hoeft 

dus niet in te boeten op behaaglijkheid. Wil je wel 

de uitstraling van hout maar liever toch een ander 

product, dan zijn vinyl, laminaat of pvc ideaal. 

Kijk gerust eens in een van onze winkels voor het 

uitgebreide assortiment van diverse houtlook 

uitvoeringen. Ook deze vloeren kunnen natuurlijk 

gecombineerd worden met vloerverwarming.

LANDELIJKE KNUSHEID 

Om het perfecte cottageplaatje te krijgen, leg je 

een Perzisch tapijt in vintage uitvoering neer, in een 

zachtgroene of oudroze kleur. En voor een mooie 

afwerking van de vloer kies je in deze stijl voor wat 

bredere houten plinten. Die mogen wit zijn, dezelfde 

kleur als de vloer of juist de kleur van de wanden. Ligt er 

in je woning een oude, boeren plavuizenvloer, dan ga je 

die er uiteraard niet uit slopen. Want ook zo’n vloer hoort 

helemaal thuis in een originele cottage! Leg er enkele 

wollen vloerkleden op in een neutrale tint en je landelijke 

knusheid is compleet. 
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Mixen en matchen luidt het credo in deze woonstijl, 

zo ook met raambekleding. Dus probeer eens 

witte houten jaloezieën met pastelroze velours 

gordijnen. Dit romantische duo geeft een zachte, warme 

sfeer en het ziet er tegelijkertijd heel opgeruimd en 

netjes uit. Bovendien kun je op deze manier echt alle licht 

reguleren zoals jij dat wil!

THUISSPA MET SHUTTERS 

Wie een Engelse cottage stijl wil, hoeft overigens niet per 

se enkel aan gordijnen te denken, want op maat gemaakte 

shutters passen ook perfect in zo’n interieur. Het geeft 

een clean look maar met een landelijke, warme uitstraling. 

En shutters zijn een mooie manier om binnenkomend 

daglicht optimaal te filteren. Deze duurzame en 

onderhoudsvriendelijke raambekleding is ook in de 

badkamer toe te passen; ze zijn dan niet van hout maar van 

kunststof met een metalen kern, handig en staat prachtig 

in een landelijk-romantische thuisspa. 

Romantisch stel
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VOUWGORDIJNEN ZIJN RUIMTEMAKERS 

Wil je toch liever stof, denk dan eens aan op 

maat gemaakte vouwgordijnen. Die zijn er in 

transparante, semi-transparante en verduisterende 

uitvoering, afhankelijk van hoeveel privacy je 

wenst. Vouwgordijnen geven een fijne cottage 

sfeer aan je interieur en nemen minder plek in 

beslag dan gordijnen. Hierdoor oogt je woning 

groter. Kies een subtiele print of kleur (off white, 

lichtgrijs, aardetint) of pak juist uit met een meer 

opvallend dessin; er is ontzettend veel keuze in 

mooie kwaliteitsstoffen. Heb je geen uitgesproken 

behang op de wand, dan past in jouw ‘cottage’ 

natuurlijk een eyecatcher zoals een bloemetjes 

vouwgordijn! 

Op maat gemaakte raambekleding staat 

verfijnd. Wij meten altijd gratis in zodat jouw 

jaloezie, shutter of vouwgordijn precies past!

RAAMADVIES

OVERSIZED MAG ALTIJD 

Op safe spelen? Dan zit je met oversized gordijnen 

of gordijnen die ‘ruim op de grond’ vallen van 

linnen of katoen altijd goed. In combinatie met een 

houten vloer geeft dat een natuurlijke landelijke 

uitstraling. 



Bij de Industriële woonstijl denken 

we al snel aan New York, waar oude 

pakhuizen en voormalige fabrieken 

omgebouwd zijn tot chique lofts, compleet met 

hoge plafonds, bakstenen muren, grote glazen 

wanden en grove meubels. Toch is het idee van 

zo’n urban loft ontstaan in Europa.

STIJLTREND

Soft

N A A R  M EER 
INSPIRATIE

Een loft stijl in je interieur is alles behalve zoetsappig. Maar er zijn wel nuances 

aan te brengen: van grove betonwanden en stalen balken tot gladde muren met 

een rustige basiskleur.

loft



Kenmerken
industriële 
Soft Loft

TERUG IN DE TIJD 

Even een geschiedenislesje: rond 1850 was het de trend 

bij kunstenaars om enorme schilderijen te maken en daar 

was veel ruimte voor nodig. Et voilà, de eerste lofts met 

hoge plafonds werden gebouwd.  

Vijftig jaar later waaide het over naar Amerika, waar 

dergelijke gebouwen als warenhuizen in onder meer 

de haven van New York werden gebruikt. In 1940 

confisqueerden minder bedeelde artiesten de oude 

leegstaande fabrieken en leeggestripte kantoorgebouwen 

om er illegaal een onderkomen te vinden. En in 1970 

bouwden de Amerikanen ze om tot bewoonbare ruimtes. 

Inmiddels kennen we de New Yorkse lofts als stoere 

bouwwerken met een verhaal in een luxe jasje. Iets dat 

veel mensen aanspreekt omdat het een gevoel van 

vrijheid vertegenwoordigt. 

ROBUUST, GROOTS EN RAUW 

De kenmerken van een industriële 

woonstijl zijn robuust, groots en rauw. 

Zo zie je veel staal, beton, baksteen, 

hout en glas. De oorspronkelijke loft 

bestaat uit één grote ruimte. Dat is 

voor de meeste, huidige bewoners niet 

heel praktisch, vandaar dat door glazen 

wanden en puien toch verschillende 

vertrekken gevormd worden. 

STIJLTIPS

1. Wil je een robuuste look - zoals 

verweerd beton -op de muur, kies dan voor 

een fotobehang.

2. Grote en hoge ruimtes kun je akoestisch 

ondersteunen door op verschillende 

plaatsen vloerkleden neer te leggen. Je 

krijgt hierdoor een soort ‘eilandjes’ in de 

open ruimte en dat oogt ook wat knusser.

WE KENNEN DE NEW YORKSE  
LOFTS ALS STOERE 
BOUWWERKEN MET EEN 
VERHAAL IN EEN LUXE JASJE

Het is de truc de nostalgie van de 

voormalige industriële panden voort te 

laten leven in een comfortabele, chique 

en vintage uitstraling. Nog meer trendy 

is nu ‘soft loft’ of ook wel ‘urban loft’ 

genoemd: dat is iets minder industrieel 

maar nog wel met die stoere basis.
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Wil je jouw huis omtoveren tot urban loft, begin 

dan met de muren. Want het zijn de onbewerkte 

wanden die je woning dat echte industriële 

tintje geven.  

 

 

Rood baksteen, grijs beton of verweerd hout. Alsof je zo 

de werkplaats in loopt om te gaan lassen! Ga je all the 

way industrieel? Dan kies je grijze wanden van beton. 

Van ruige 
bakstenen tot 

zacht wandkleed

Dat kan ook met een betonlook behang, betonlook verf, 

extra matte grijze muurverf of zelfs met betonstuc 

als je niet echt in een oude fabriek woont. Wil je meer 

warmte erin brengen, dan zijn een bakstenen of houten 

muur of wanden geverfd in een matte off white tint, heel 

geschikt. Ook daarvoor geldt trouwens dat je met behang 

en speciale muurverven een resultaat kunt bereiken dat 

bijna niet van een echte stenen of sloophouten wand te 

onderscheiden is. 
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INDUSTRIËLE KLEUREN 
Werk je graag met een accentkleur? Denk dan eens aan 

geel, olijfgroen of kobaltblauw. Daarmee verzacht je het 

geheel en geef je het een frivole, maar toch stijlvolle 

uitstraling. Eventueel aanwezige oude buizen op de muur 

schilder je gewoon mee. Ze mogen gezien worden, dat 

hoort er in deze stijl juist bij.  

Maak het geheel wat meer soft loft door warme en 

zachte accessoires toe te voegen, zoals een oude houten 

schilderstrap tegen de wand met weelderige hangplanten 

eraan. Of zet een kast met open vakken, gemaakt van hout 

en lederen accenten, tegen je (grijs) geschilderde muur.  

Een XL wandkleed is ook een perfecte eyecatcher om een 

groots statement te maken met zacht materiaal! Neem een 

afbeelding van een oud treindepot bijvoorbeeld, of ga juist 

voor een abstracte print in grijsgroene kleuren. Zo creëer 

je een rauw maar allesbehalve kil interieur. Een andere 

mogelijkheid is het gebruik van glazen wanden en deuren 

met stalen frames. Daardoor wordt het licht en ruimtelijk. 

KLEURADVIES

BRAVE GROUND; 

 FLEXA KLEUR VAN HET JAAR 2021 

Met deze nieuwe kleur gaan we letterlijk terug naar 

de basis. Naturel, natuurlijk, natuur… dat is Brave 

Ground. Noem het zand of klei, of linnen… alle 

benamingen voor deze mooie basiskleur hebben 

iets natuurlijks. En dat maakt dat deze kleur sterk 

is door eenvoud en zo een krachtige basis legt: 

bijvoorbeeld voor een licht industrieel interieur of 

soft loft!

 

Laat je verrassen door Brave Ground via:
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Een strakke gietvloer of toch een wit geolied 

visgraat parket? Of heb je liever verweerde 

houten planken in een lichte eiken tint? Het 

kan allemaal in een industriële woonsfeer. Het gaat 

erom dat de vloer lekker stoer en robuust is of een 

doorleefd uiterlijk heeft. Met een betonlook vloer 

(woonbeton) in wit of lichtgrijs heb je een koele basis 

die je met wollen vloerkleden (in vintage look) juist 

weer wat warmte geeft. 

 

Denk daarbij ook eens aan ronde vloerkleden, want 

door ronde vormen creëer je zachtheid in een 

interieur! Vergeet uiteraard niet de mogelijkheden 

voor vloerverwarming, zodat je een behaaglijke 

temperatuur kunt realiseren. Want gelukkig hoeven 

we tegenwoordig niet meer in een tochtig en koud 

pakhuis te wonen zoals de eerste bewoners van de 

lofts, de kunstschilders uit 1850!  

Vloeren voor 
stoere stappers 
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BALANS TUSSEN KOEL EN WARM 

Met een robuuste, houten vloer, die natuurlijk tevens 

van pvc of laminaat kan zijn, start je met een warme 

uitstraling. Daar passen meubels met een stalen 

onderstel en witte muren dan weer mooi bij. Het gaat 

dus om het vinden van de juiste balans tussen koel en 

warm, zonder aan de industriële sfeer in te boeten.  

En of je nu echt beton of een betonlook vloer 

neemt, maakt niet uit. Zo lang je het verder rustig 

houdt wat betreft meubels en kleuren, zit je goed. 

Volgestouwde vloeren zijn een no go! Je wil juist 

optimaal genieten van je mooie vloer en hem de 

ruimte geven. 

VLOERTIP

Lijkt een betonlook vloer je wat te kil? Laat dan een 

karpet op maat maken. Dat kan van vrijwel alle tapijt.

GEOLIED, VERWEERD 
OF LICHT. HET KAN 
ALLEMAAL IN EEN 
INDUSTRIËLE WOONSFEER 

Vind je het toch wat heftig om een giet- of 

betonvloer te laten storten, dan zijn vinyl en pvc 

vloeren een mooi alternatief. Want ook deze vloeren 

zijn in betonlook verkrijgbaar. En je kunt zelfs aan 

de slag met speciale betonlook coating. Daarmee 

schilder je de bestaande vloer gewoon over. 
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Bij een urban loft horen grote raampartijen. Dus 

van plafond tot vloer! Grote schuifpuien zijn 

eveneens gewild. En om al dat grootse glaswerk 

nog mooier uit te laten komen, hang je er kamerhoge, 

luchtige gordijnen voor in natuurlijke materialen zoals 

katoen of linnen.  

 

 

Wanneer je dezelfde kleur aanhoudt als de wand, krijg 

je een mooi sober en chique resultaat waardoor ook 

nog eens de buitenwereld achter het raam extra opvalt. 

Bovendien zien dergelijke natuurlijke gordijnen er heel 

‘aaibaar’ uit. 

Stoer en soft;  
de perfect match
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JALOEZIE MET WARME HOUTLOOK 
Zo’n vriendelijke, aaibare sfeer krijg je ook met houten 

jaloezieën. In zwarte uitvoering oogt dat echt industrieel 

terwijl je er in een lichte houttint juist meer een soft 

loft look mee creëert. Aluminium jaloezieën zijn ook een 

mooie optie voor een stoere sfeer, bijvoorbeeld in mat 

zwart, maar combineer ze dan met vitrage of inbetween 

gordijnen in ton-sur-tonkleur voor een warmere 

uitstraling. 

Het leuke van raambekleding in een loft stijl is dat 

het breed kan worden ingezet. Want behalve voor 

raampartijen, kun je (transparante) gordijnen ook heel 

goed gebruiken als roomdivider. En dat is in een loft 

bestaande uit één grote woonruimte, best wenselijk. Met 

een voile in zwart, wit of olijfgroen bijvoorbeeld of licht 

doorschijnende witte paneelgordijnen van plafond tot 

vloer, tover je een knus hoekje in die grote ruimte. Ook 

shutters zijn hier geschikt voor.  

 

 

BLACK BEAUTIES 

Verder zijn strakke duettes goed in te passen in een 

loftstijl. Deze hebben ook nog eens een isolerende 

werking en zijn er in veel kleuren. Wil je echte 

blikvangers? Schilder je kozijnen dan zwart! Die black 

beauties zijn te combineren met strakke raambekleding 

zoals jaloezieën in zwart of wit, of juist met lange 

gordijnen in linnenlook met een naturel tint.

RAAMADVIES

Ga voor harde én zachte 

raambekleding, dan combineer 

je meteen praktisch met 

stijlvol.
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STIJLTREND

Finca

Kenmerken
voor een  
Finca stijl

Mooie, mediterrane, krachtige aardekleuren, 

van goud, bruin en oker tot petrol blauw die 

wonderwel mixen met zachte pastels. En 

prachtig antieke tegels, de zogeheten azulejos 

in diverse kleuren en patronen, die je op 

de wanden van de lommerrijke patio’s van 

dergelijke rustieke finca’s aantreft. Je kunt de 

paella en sangria bijna proeven!

WIL JIJ ELKE DAG VAN 
HET JAAR GENIETEN 
VAN HET ULTIEME 
VAKANTIEGEVOEL VAN 
DE MEDITERRANÉE? 

Wil jij elke dag van het jaar genieten van het ultieme 

vakantiegevoel van de Mediterranée? Dan is een huis in finca 

stijl iets voor jou. In principe betekent finca gewoon perceel of 

bouwgrond met daarop een boerderij, huisje of landgoed. Het grenst aan een 

bos of plantage en ligt ergens op het Spaanse of Portugese platteland. Daar 

krijg je natuurlijk gelijk een warm en zonnig gevoel bij! 
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N A A R  M EER 
INSPIRATIE

Met paella en sangria op tafel, mogen de azulejos natuurlijk niet ontbreken. En 

hiervoor hoef je echt niet aan de slag met gebakken tegels.

STIJLTIPS

1. Deze Spaanse stijl is erg kleurrijk. 

Houd je wel van kleur, maar ook van een 

stukje rust? Verf dan eens de deuren en 

kozijnen in dezelfde kleuren als de muren. 

2. Tegeltjes op de muur, maar dan wel 

gemakkelijk? Dat kan met behang met 

tegeltjesmotief.

MIX VAN KLEUR EN PATRONEN 

De finca is gebouwd van baksteen en meestal zijn de 

muren glad gestuct in een warme okergele kleur of juist 

in stralend wit zodat het door de zon staat te schitteren in 

het idyllische landschap. Ronde gemetselde bogen in de 

wand, authentieke houten balken in het plafond en houten 

luiken voor de ramen maken het plaatje compleet.  

Meubels en accessoires van natuurlijke materialen zoals 

rotan, zeegras, hout, linnen, hennep en katoen zorgen 

voor de landelijke sfeer. Het mixen van patronen is 

bovendien geoorloofd. Ook kelims op de vloer en aan de 

wand en terracotta potten met cactussen, vetplanten en 

citroen- en sinaasappelboompjes zijn er onlosmakelijk 

mee verbonden.  

In de keuken is het een walhalla van aardewerk servies 

zoals tajines en wijnkaraffen, maar ook van glazen 

potten en weckflessen met lokale ingemaakte producten 

zoals olijven! Het wordt niet snel rommelig, alleen maar 

gezelliger. 
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De wanden van een finca zijn uitermate herkenbaar, 

want ze zijn ofwel glad gestuct of ze zijn (deels) 

voorzien van handgemaakte en beschilderde 

tegeltjes. Het stucwerk is in deze woonstijl vaak wit 

geverfd, maar kan ook heel goed in een warme aardetoon, 

zoals okergeel of terracotta. In combinatie met het vele 

houtwerk dat zo kenmerkend is voor een typische finca, 

staat dat super landelijk en sfeervol.  

Zonnige, zuidelijke muren 

KLEURTIP
Stel je houdt niet van rood of terracotta… Dan kun je altijd nog kiezen voor olijfgroen, 

okerachtig goud of zelfs donkerblauw. Uiteindelijk gaat het om de kleurcombinaties die bij 

jou passen en een weg vinden in een Finca-interieur. Maak je accessoires dan iets bonter en 

gedurfder qua kleur, die kun je weer gemakkelijk omwisselen.

Toch worden in finca’s ook opvallende kleuren toegepast 

zoals diepblauw. Dus heb je wel wat lef, dan is zo’n wand 

een aanrader. Dat springt eruit en geeft een heerlijk 

zonnig effect! Leuk om te combineren met terracotta 

potten gevuld met cactussen. Met muurverf is dus heel 

goed een Mediterraan sfeertje te scheppen. Gebruik 

bijvoorbeeld eens kalkverf voor een extra authentiek 

effect en kleurnuances op de muur.
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BEHANG MET TEGELTJESMOTIEF 

De tegeltjes die finca’s sieren worden azulejos genoemd. 

Ze hebben geometrische patronen, bloemen of juist 

afbeeldingen die een verhaal of beroep uitbeelden. Vaak 

zijn ze als lambrisering aangebracht, maar een wand 

achter je keukenblok of zelfs een gehele wand betegelen, 

kan ook. Wil je zo’n prachtig authentieke en kleurrijke 

muur in je woning dan kun je kiezen voor originele tegels. 

Er is echter ook behang met een keur aan dergelijke fraaie 

azulejo-prints. Voordeel is dat het sneller op je muur zit 

dan tegeltjes en gemakkelijker vervangbaar wanneer je 

eens een ander dessin wil. 

HET GEBRUIK VAN
KLASSIEKE PATRONEN IN
EEN MODERN JASJE, GEEFT JE
DIRECT EEN ‘WARM WELKOM’

Het is het gebruik van klassieke patronen in een modern 

jasje, dat je direct een ‘warm welkom’ geeft. Dus denk 

eens aan een lambrisering hiermee in je hal. Je kunt een 

vrolijk en uitbundig kleurenpalet in turkoois, donkerblauw, 

wit en geel nemen of juist een zachte pastelvariant. Met 

je meubels en accessoires maak je het vervolgens zo 

neutraal of kleurrijk als je zelf wil. 
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VLOERTIP
Moderne kunststof 

vloeren zijn er 

tegenwoordig ook in 

verschillende tegel en 

plavuis patronen.

In oude finca’s wandel je binnen over een 

estriken vloer in terracotta kleur. Hoewel 

een vloer van Baldosas (vloertegels zoals de 

azulejos) of een houten vloer in een donkere ietwat 

rode kleur ook voorkomen. 

Ambachtelijke 
vloeren sieren 

de finca

MODERN COMFORT IN EEN OUD JASJE 

Om een dergelijk landelijk en zuidelijk effect 

in je eigen huis te creëren kun je ook voor een 

houten vloer (in visgraatmotief) gaan. Of voor 

een houtlook met pvc, vinyl of laminaat. Met 

pvc en vinyl kun je hier sowieso alle kanten op, 

want er zijn ook prints te vinden met de dessins 

van ambachtelijke handgeschilderde Baldosas. 

Met zo’n vloer heb je de uitstraling van originele 

patroontegels en het gemak en comfort van de 

huidige moderne tijd. 

 

Ondanks dat een finca woonstijl vele landelijke 

invloeden kent, kun je in een eigentijdse fincastijl 

ook prima een betonnen of gietvloer in een witte 

variant nemen. Zo lang je het maar combineert met 

houten meubels en zachte elementen. 
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KNUSSE EN KLEURRIJKE KLEDEN 

Met vloerkleden benadruk je de sfeer die je wil 

uitstralen. Dat kunnen wollen kleden in naturel 

tint zijn wanneer je het rustig wil houden, maar 

ook kleden met etnische patronen in zwart/

wit of pastels. Meer leven in de brouwerij? Dan 

voeg je kleur en patronen toe. Door verschillende 

kleden met azulejodessins in ton-sur-tonkleuren 

te combineren, maak je er een gedurfde maar ook 

warme en knusse ruimte van.  

De patio en de tuin zijn onlosmakelijk verbonden 

met een finca. Wanneer je zelf een patio kunt 

realiseren in je woning, is het mooi daar een 

buitenkleed op de vloer te leggen. En anders kan 

het op je balkon of in je tuin. Zo betrek je buiten bij 

binnen zoals de Spanjaarden dat doen. 

MET VLOERKLEDEN 
BENADRUK JE DE SFEER 
DIE JE WIL UITSTRALEN
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In een finca woonstijl passen verschillende typen 

raambekleding, zo lang ze maar een landelijke 

uitstraling hebben. Dat betekent dat zowel witte 

shutters als houten en bamboe jaloezieën, lange gordijnen 

van natuurlijke materialen, vouwgordijnen in naturel 

kleuren en ook duettes en plissés in combinatie met (semi) 

transparante inbetweens geschikt zijn. 

 

 

De keuze is reuze. Maar het gaat natuurlijk om het gehele 

plaatje; het afstemmen van wanden, vloeren, meubels én 

dat wat voor je ramen hangt. 

MOOI MAAR OOK PRAKTISCH 

Bedenk ook goed wat de functie van de raambekleding 

moet zijn. Verduisterend in je slaapkamer? Optimale 

zonbescherming voor je interieur in de living? En goede 

filtering van binnenkomend licht op je werkplek? Met een 

combinatie van bijvoorbeeld houten jaloezieën en lange 

semi transparante linnenlook overgordijnen zit je altijd 

goed, ongeacht de lichtinval. Want je kunt het daglicht 

optimaal reguleren en het heeft een rustige en landelijke 

uitstraling.

Lekker landelijk 
loungen
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UITBUNDIG OF SEREEN? 

Wil je een sfeer neerzetten waarin rust en sereniteit de 

boventoon voeren, dan zijn wit en pastels je hoofdkleuren. 

Ga je voor de meer uitbundig Spaanse stijl, dan voeg je 

aardekleuren zoals oker en terracotta toe, of (indigo)

blauw voor de liefhebber. Laat één kleur in elk geval 

steeds terugkomen om eenheid te creëren Zijn je muren 

en vloer zonder prints, dan kun je best een patroontje 

in je raambekleding kwijt. Heb je al (azulejo)patronen 

verwerkt in je vloeren of wanden, dan is het raadzaam de 

raambekleding neutraler te houden. 

Vergeet niet om je relaxte fincasfeer naar buiten 

door te trekken. Zo kun je een fijne loungeplek of 

afgeschermde hoek voor je daybed realiseren met 

lange wapperende witte gordijnen aan een houten 

frame of een overkapping. Tijd voor siësta!

HET GAAT NATUURLIJK OM 
HET GEHELE PLAATJE; HET 
AFSTEMMEN VAN WANDEN, 
VLOEREN, MEUBELS ÉN DAT 
WAT VOOR JE RAMEN HANGT 

RAAMADVIES
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STIJLTREND

Werelds
Bohemian

Kenmerken
Werelds 

Bohemian 
stijl

Meubels van heerlijke, zachte 

stoffen zoals velours of fluweel en 

accessoires van glas, hout, rotan, 

bamboe en jute worden in één 

moeite gecombineerd met grafische 

patronen, tropische prints zoals 

palmbomen en rozenkelims. Alles op 

een hoop dus? Nou, het is inderdaad 

een bonte verzameling aan etnische 

meubels, bijzondere vormen en 

oriëntaalse invloeden, maar je kunt er 

zeker eenheid in creëren.  

Neem goud of okergeel als basiskleur 

bijvoorbeeld en laat dat lekker 

Houd je van een kleurrijk, exotisch, luxe en persoonlijk interieur? Met 

de wereldse woonstijl haal je een niet alledaagse mix van flamboyante 

prints, natuurlijke materialen en warme kleuren in huis. De wereldse 

stijl wordt ook bohemian stijl genoemd en verwijst naar culturele invloeden 

van over de wereld. In de laatste decennia zijn we steeds meer gaan reizen en 

namen we letterlijk en figuurlijk van heinde en ver de mooiste parels mee.



STIJLTIP

1. Praktische raambekleding zoals een rolgordijn of 

jaloezie, stijl je af met markant gekleurde inbetweens. 

Die vervang je als je ze zat bent zo weer voor andere.

2. Wil je een muur die leeft: denk dan eens aan 

kalkverf. Door de natuurlijke samenstelling krijg je 

prachtige kleurnuances.

NAAR MEER  INSPIRATIE

De wereld als inspiratiebron. Van Japan tot Scandinavië, 

van Engeland tot Afrika. Alle invloeden neem je mee in 

deze wereldse, maar vooral kleurrijke stijl. Laat je vooral 

niet beperken door wat moet. Alles mag, dat lees je in 

onze blogs.

BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN 

Het mooie van deze bohemian woonstijl is dat alles 

kan. Verzamel er dus lustig op los en wees niet 

terughoudend in het combineren van kitsch en 

kunst, strak en landelijk, warm en koel, glanzend en 

mat en hard en zacht. In het eclectische interieur 

schep je door toevoeging van luxe elementen de 

sfeer van een vijfsterren boetiekhotel. Denk aan 

gouden kranen in combinatie met zwarte tegels.

Tegelijkertijd mag het ook lekker hippie en vintage 

zijn. Er zijn geen regels, heerlijk toch!

nonchalant terugkomen op de wand, 

in een kleed en in je accessoires. 

Zo wordt wat op het eerste oog 

misschien een chaos lijkt, toch subtiel 

georganiseerd. De persoonlijke 

touch is ook kenmerkend van deze 

woonstijl; je doet wat jij mooi vindt! 

Ben je gek van Japan én Afrika, dan 

kun je warme aardetinten gewoon 

mengen met Oosters behang. Ook 

spullen van je oma, meubeltjes die 

je van een reis hebt meegezeuld 

of rommelmarktvondsten geven 

je woning een persoonlijk, vintage 

karakter en een subliem boho-

gevoel. 
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Vrij vertaald betekent bohemian onconventioneel 

en staat het voor ‘vrij denken’. Dat kun je heel 

goed toepassen op de wanden! Van handgeweven 

KLEURADVIES

Bij deze woonstijl staat kleur wel centraal. Maar hoe 

je kleur toepast is aan jou. Een neutrale kleur als basis 

voor je woning, denk aan een zand of aardetint, laat 

zich prima combineren met kleurrijke vloerkleden of 

gouden accessoires. Maar misschien durf je een kleur als 

‘Chinese Porcelain’ aan?

Mix en match

wandtapijten tot een kleurrijk behang van exotische 

planten en dieren. ‘It’s all in the mix’. Mooi om één 

of twee kleuren steeds terug te laten komen, of het 

nou in je behang, de muurverf of de wandtegeltjes 

is. Warme tinten zoals rood of oranje of juist meer de 

groene en blauwe tonen. Het helpt je om je interieur 

er niet rommelig maar juist stijlvol uit te laten zien. 

 

Op de muur mogen gekke, verrassende accessoires 

hangen. Heb je een collectie gouden spiegeltjes 

van een antiekmarkt, een macramé wandkleed, 

Afrikaanse platte schalen, Mexicaanse strohoeden of 

een verzameling impressionistische schilderijen? Die 

kunnen gewoon op je oranje of paarse wand! Vergeet 

ook de afwisseling niet van behang, houten panelen 

en muurverf voor een spannende smeltkroes. 
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VRIJ VERTAALD 
BETEKENT BOHEMIAN 
ONCONVENTIONEEL 
EN STAAT HET VOOR 
‘VRIJ DENKEN’

IN HET OOG SPRINGEN 

In een onconventionele stijl past een wand 

die je niet zo snel verwacht in een woning. 

Het gaat om het verrassende effect. Dus wil 

jij je eigen Nachtwacht in huis, dan realiseer 

je dat met een immens fotobehang van 

dat markante werk. Nooit meer in de rij bij 

het museum! Ben je gek van vissen maar 

zit een vijver er niet in, dan behang je een 

gehele muur met knoeperds van koi karpers. 

Kortom, leef je uit.  

Je kunt het ook wat meer bescheiden 

houden en je muur er toch uit laten knallen 

door bijvoorbeeld metal stuc te gebruiken 

met brons, goud of messing effect. Je 

kunt tevens met kalkverf verschillende 

uitstralingen bewerkstelligen zoals een 

gewolkt of streperig resultaat. 



32 STYLING MAGAZINE

VLOERTIP

Bij een Bohemian woonstijl zijn geen 

vaste ‘regels’ voor de vloer. Alles 

mag: kies daarom een mooie vloer die 

praktisch gezien het beste bij je past.

Wat spreekt je het meest aan, een lichte 

pvc vloer gelegd in Hongaarse punt met 

verschillende vloerkleden in diverse 

kleuren en vormen, of een vinyl vloer met vintage 

patronen en her en der een neutraal gekleurd 

wollen karpet op maat? Het maakt in de wereldse 

woonstijl niet uit. Ook hier geldt weer dat het juist 

de mix van materialen, kleuren en dessins is die het 

mooi en uniek maakt. 

 

Kijk vooral ook wat praktisch is. Geef je veel 

dansfeestjes, dan is een houten, pvc of vinyl 

vloer zonder al te veel kleden met lussen en 

franjes handig. Ben je meer iemand van yoga- 

en ontspansessies op blote voeten, dan zijn die 

hoogpolige laat-die-voetjes-maar-wegzakken 

kleden juist weer fijn.  

Om de nodige rust te behouden kun je dezelfde 

vloer door laten lopen van woonkamer naar hal, 

keuken en toilet. Toch is een afwisseling van 

materialen ook weer très bohemian zoals kurkvloer 

in je studie annex werkgedeelte, pvc of hout in de 

living en vinyl in de hal. Mocht je denken dat een 

strakke giet- of betonvloer in deze stijl niet past 

dan heb je het mis. Juist mooi om zo’n vloer, of 

een betonlook met pvc tegels, te combineren met 

warme kleuren en natuurlijke materialen.

JUIST DE MIX VAN 
MATERIALEN, KLEUREN 
EN DESSINS MAKEN HET 
MOOI EN UNIEK 

Voetjes van  
of op de vloer?
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LEUKE LAAGJES 

Alle mooie en fleurige vloerkleden geven soms 

keuzestress. Maar dat hoeft in deze woonstijl gelukkig 

niet. Je kunt zelfs twee of drie kleden over elkaar 

heen leggen: vloerkleed layering heet dat. Aan jou de 

keuze hoe je dat doet. Kleden van hetzelfde materiaal 

maar met afwijkende kleuren combineren, of kleden 

van verschillende vormen mixen of juist verschillende 

materialen in ton sur ton tinten. 
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Heb je een comfortabele groene velvet 

sofa in je living? Neem er dan kamerhoge 

fluwelen gordijnen bij waar die kleur in 

terugkomt. Aangenaam aaibaar! Of zeg je nee, 

dat wordt me allemaal wat te soft. Dan ga je voor 

vouwgordijnen in een bamboe kleur en look. 

Hoewel linnenlook gordijnen in een aardetint 

ook mooi zullen staan. Je merkt het al, ook in 

raambekleding is een eigenzinnige mix gewenst. 

Zachte en harde raambekleding kun je prima 

combineren en ook in kleuren en stijlen mag je 

uitersten samenbrengen. 

Een blend van 
uitersten
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Harde raamdecoratie met een kleurrijke touch. 

Kies voor horizontale jaloezieën in een naturel 

houtkleur of wit. Style deze af met een kleurrijke 

inbetween of vitrage. Ben je de kleur zat, dan 

wissel je de voiles gewoon voor andere.

RAAMADVIES

DE JUISTE COMBI 

Ondanks dat je vrij bent om te doen wat je wilt is 

het o zo mooi weer naar die georganiseerde chaos 

te streven. Dus zit er in die bloemenkelim een fris 

sprankelend zeegroen kleurtje verweven, dan is het 

heel chic om juist in die kleur luchtig wapperende 

inbetweens of voiles voor je ramen te hangen. 

Uiteraard kun je deze dan voor het functionele 

en praktische gebruik combineren met houten 

jaloezieën, witte shutters of ecru rolgordijnen.

LET IT SHINE 

Bij een wereldse woonstijl hoort een zonnetje. Dat 

doet ons denken aan langgerekte stranden in Zuid-

Amerika of fijne baaitjes op Ibiza. Laat het licht dus 

maar schijnen in je woning. 

 

Natuurlijk wil je in een slaapkamer goed 

verduisterende gordijnen, maar denk in de 

keuken of badkamer eens aan semi-transparante 

raamdecoratie in de vorm van vouw- of 

rolgordijnen. Mooi in een gouden, oranje of gele 

tint zodat het extra zonnig lijkt. Daardoor voel je je 

altijd op vakantie in eigen huis. Het geeft bovendien 

een ruimtelijk effect. En met een zelfgemaakte of 

op een marktje gevonden kralenhanger voor je 

raam maak je er weer iets heel persoonlijks van.

JE MERKT HET AL, OOK 
IN RAAMBEKLEDING IS 
EEN EIGENZINNIGE MIX 
GEWENST
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