
Ga voor een Uniek huis!

Het leven is te mooi voor een alledaags, onpersoonlijk interieur. En, nog belangrijker: je

inspireert jezelf er niet mee. Een beetje lef maakt het leven leuker. Doe iets bijzonders, durf!

KARWEI daagt je uit om een statement te maken. Omarm creativiteit en plezier en laat zien wie

je bent! Met je muur, met verlichting, met een opvallende bank. Zelfs een vloer kan uniek zijn.

Hoe je dit aanpakt? Hieronder vind je vier tips:

1. Breng je vloer naar een hoger niveau

Met twee verschillende vloerkleuren creëer je meerdere woonzones.



Een verhoging maakt het helemaal uniek en met PVC kliktegels maak je die heel gemakkelijk.

Gewoon doen! Tafel, plantenhoek, expositieruimte voor je mooiste spullen: laat je creativiteit er

maar op los.

2. Do it yourself: light it up!

Maak je eigen lampencombinatie. Vorm, lengte, lamp, fitting en snoer:

niets is te gek. Bij KARWEI kun je je eigen hippe hanglamp samenstellen

door je favoriete lichtbron, snoer en fitting te combineren.

Voor extra effect hang je er meerdere naast elkaar!



3. Ga voor een unieke muurschildering

Organische vormen, zoals cirkels, en de kleur pale pink zijn dé trend.

Wat dacht je van een unieke muurschildering?

Gebruik de meest creatieve vormen, bijvoorbeeld dit

vrolijke Memphis-design uit de 80’s. Laat zien dat je lef hebt met

opvallende kleurcombinaties.



4. It’s all about contrast

Zwartmetalen meubels, met een wand van onbehandeld hout en

een zachtgele vloer. Waarom niet? Door contrast in te bouwen in  

je huis laat je zien dat je durft. En je weet zeker: zo’n interieur,

daar is er maar één van!

 



KARWEI biedt inspiratie voor een uniek huis met opvallende kleurcombinaties, creatieve

vormen en designs met lef. Wil jij ook een uniek interieur?  Meer inspiratie is te vinden in de 

bouwmarkten en online.

 

 

Over KARWEI

https://inspiratie.karwei.nl/
https://www.karwei.nl/vestigingen/zoek-op-kaart


OVER KARWEI

Alles wat je nodig hebt voor je doe het zelf klus, van ideeën tot uitvoering en materialen, vind je bij KARWEI, jouw
bouwmarkt en doe het zelf webwinkel.

KARWEI is met bijna honderdveertig vestigingen een van de grootste bouwmarkten in

Nederland. Met een omzet van 1,7 miljard euro staat moederbedrijf Intergamma in de top 3 van

Nederlandse  non-food retailbedrijven en is het marktleider op de doe-het-zelfmarkt in de

Benelux.  Vorig jaar groeide de winkelomzet van Intergamma met drie procent, onder andere

dankzij de aantrekkende huizenmarkt en uitbreiding van de online-activiteiten.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

De artikelen van deze nieuwe Ga voor een Uniek huis-campagne vind je vanaf deze week in de

bouwmarkten en online. Vanuit de presskit kunnen direct afbeeldingen in hoge resolutie

worden gedownload.
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