
“De kernwoorden voor de woontrends van 2017 zijn, rauw, grof, stoer, 

natuurlijk, warm en een tikje industrieel. Daarnaast gaat ‘beleving’ en 

personalisering steeds belangrijker worden. De kleurentrends zijn 

kleuren als grijsblauw, donkerblauw en gecoat zwart. Gecombineerd met 

warme aarde tinten als terracotta, goud, framboos en dieprood.”

 ‘Life in a new      light’



Een prachtige 
basis voor zowel het 

klassieke als het 
moderne interieur

De trendkleur door Akzo Nobel gekozen voor 2017 heet 

Denim Drift. Het is een zachte grijsblauwe tint die past 

bij elke interieurstijl. Een tijdloze en veelzijdige kleur. Het 

is een prachtige basis voor zowel het klassieke als het 

moderne interieur. Wat zo mooi is aan blauw, is dat deze 

kleur heel goed te combineren is met zowel wit en 

grijstinten maar zeker ook met warme kleuren, diverse 

houtsoorten en ton-sur-ton blauw tinten voor een 

chique uitstraling. 

Zachte en liefelijke kleuren in huis worden vervangen 

door diepere en warmere kleuren, zoals bruin en 

terracotta. Een warmere sfeer betekent ook meer 

donkere kleuren, in plaats van het lichte kleurenpalet dat 

we nu nog veel zien. Ook de materialen worden warmer. 

Goud, messing, brons en gekleurd natuursteen gaan een 

steeds grotere rol spelen in ons interieur.

Wat we in 2017 ook meer zullen zien in onze interieurs, 

zijn vloerkleden. En niet bescheiden, maar hele kleurige 

kleden. Bovendien in een mooie organische of ronde 

vorm. En het liefste een groot kleed. Gelukkig blijven 

planten nog helemaal in. Eigenlijk kunnen planten in geen 

enkel interieur ontbreken. Trend of geen trend. Groen 

blijft het komende woonseizoen echt helemaal in! 
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Velours en fluweel zijn stoffen die perfect passen bij de 

rijke en warme kleuren die we het komende woonseizoen 

in de woontrends terug gaan zien. Uiteraard zijn dit 

prachtige materialen voor banken, stoelen, gordijnen en 

woonaccessoires zoals plaids en kussens. 

Het blijft spannend, een kleur op de muur, zeker als het 

een uitgesproken kleur betreft. Gebruik verfkleuren niet 

alleen voor accenten, maar juist helemaal. Een hele muur, 

inclusief de deur, deurposten en plinten in kleur schilde-

ren, geeft een krachtig en rustig effect. Wilt u de wand in 

één kleur schilderen maar bent u op zoek naar een 

vernieuwde uitstraling? Schilder dan de wand een 

gedeelte in matte uitvoering en een gedeelte in glossy. 

Op deze manier krijgt de kamer een luxe uitstraling, echt 

een upgrade van de ruimte. Mooi voor de slaapkamer 

maar ook leuk voor de eetkamer of keuken!

Meer stijlvolle tips voor uw interieur?

Neem vrijblijvend contact op www.greendotdesign.nl


