
BOUWMARKT KARWEI MAAKT STYLE
STATEMENT
Van messing tot ronde vormen en een vleugje pink: geef je huis dit najaar een

stijlupdate met de nieuwe collectie van KARWEI

Helemaal up-to-date met je interieur? Ontvang stijladvies uit onverwachte hoek.

Want als dé decoratieve bouwmarkt van Nederland laat KARWEI dit najaar met

acht Style Statements zien hoe je actueel moet wonen. Zo is messing het nieuwe

goud en heeft iedereen recht op rond. Voor de trends uit Milaan en Parijs hoef je

dus niet meer naar een dure speciaalzaak, want die zijn nu namelijk ook te koop

in de bouwmarkt. Dit najaar brengt Karwei de Style Statements op verschillende

en verrassende manieren tot leven, beginnend op de vt wonen&design beurs van 2

tot en met 7 oktober 2018 in RAI Amsterdam.



Bij KARWEI kun je terecht voor het complete plaatje: wanden, vloeren, raamdecoratie en

verlichting. En vanaf maandag 24 september 2018 ook voor dé Style Statements van het najaar.

Een tipje van de sluier.

It starts with pink. Grown-up pink heeft niets te maken met dromerige pasteltinten of

mierzoet roze. Het is een prachtig palet met rozeschakeringen – van vol poederroze tot en met

warm taupe. Ingetogen roze in accessoires, zoals een voetenbankje of kussens, zorgt voor een

optimistische, zachte sfeer in huis en laat zich verrassend combineren met andere tinten. Met

stevig bordeauxrood komt bijvoorbeeld de warmte van een ruimte goed naar voren.

Messing is het nieuwe goud. Met z’n subtiele glans geeft messing nét dat extra beetje luxe

aan je interieur – zeker in combinatie met volle, diepe kleuren. Messingdetails kun je overal

terug laten komen: van een subtiel grafisch patroon op je behang tot een opvallende designlamp

boven je eettafel. Kies voor hier en daar een accent of zet een paar verschillende items bij elkaar

voor een mooi stilleven.

Het recht op rond. Voorwerpen met rondingen voelen veilig en vertrouwd. Ze verzachten de

onrust die de buitenwereld met zich brengt en maken van je huis een veilige haven. Ronde

meubels en accessoires doorbreken de rechte, strakke lijnen van je interieur en maken een

ruimte zachter. Met een paar bijzettafeltjes, een mooie spiegel, een hoogpolig vloerkleed of een

paar glazen bollampen voeg je al een dosis vriendelijkheid aan je interieur toe.

Stijltrendwatcher Johanne Sintnicolaas is enthousiast over de veelzijdigheid van de nieuwe

KARWEI-collectie: “Met de Style Statements van KARWEI maak je gewaagdere combinaties

dan ooit, in elke ruimte. Perfect voor de stijlupdate die je huis nodig heeft. Voor mensen die

actueel willen zijn: met een paar smaakmakers van KARWEI breng je al snel accenten aan,

waardoor je je complete interieur lift. Durf te kiezen voor een fluwelen stoeltje met een

uitgesproken jungledessing, of behang een gehele muur met art-deco-uitstraling waardoor je

interieur direct een luxe-uitstraling krijgt”



vt wonen&design beurs

Nieuwsgierig naar de Style Statements? De komende maanden zijn ze op verschillende plekken

te beleven, beginnend op de vt wonen&design beurs van 2 tot en met 7 oktober 2018 in RAI

Amsterdam. Hier kun je de Style Statements zien, voelen en ervaren, om ze vervolgens toe te

passen in je eigen interieur. Het is de vijfde keer dat KARWEI aanwezig is op deze beurs en ook

nu laat KARWEI zien dat KARWEI als geen ander op de hoogte is van stijl en trends.

Inspiratie en ideeën zijn niet alleen te vinden tijdens de beurzen, maar ook op Instagram, op de

website van KARWEI en in de bouwmarkten zelf.

https://karwei.pr.co/images/290594
https://karwei.pr.co/images/290596
https://karwei.pr.co/images/290622
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1jpUcHz7dCjkkAUHUhR9Q3B1XnkfWio2nf0KV4zWF5pikEU6FRbiQgidv7leuY91_W137vCqBHF4w0v2s9kOVkqoUaUZ2NSDDc78WaWFdOKxaZh8N-2FgE9ZGKqeMZMJWxvfXup-2BSo82d2DTO5VLp4ffSeKi7lbsoxsJPYDg65xGH5yWxZxoL1Lsm4F0uAv19ErTn5h04lSc6fnuEsi-2BJixkNGRLVbGfrnS6GL5Gy6wEQr-2B9XDMXN3WX53ixRGFfzOGozoXvdhvMJHTAvn6guL18qBwsaZCb7Wj1te4zI5AbzQ5JzRXlIdP-2F1AiJM-2Bs4MIyUSzZ353MYlqB7-2BiKSkxZJOdY8GMMQC9uNiTian5m-2FbKOtwAbHy0yjpCSPl3GpEqv
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdYfXFUvvtS6a7BQwf8mOTadY-2FhOyY6LtXrI-2BOVDhY7R9_W137vCqBHF4w0v2s9kOVkqoUaUZ2NSDDc78WaWFdOKxaZh8N-2FgE9ZGKqeMZMJWxvfXup-2BSo82d2DTO5VLp4ffSeKi7lbsoxsJPYDg65xGH5yWxZxoL1Lsm4F0uAv19ErqG9DBphy5X7hXiehr8HOF5aoDpDAzUQGiB29Oqeb07d-2FN4zGJcY8kwQMwFrj1bPLoxs-2ForT0hQMxrfEUoKsgmRu-2ByhSxSu6f1RMrh6nq-2BVVmfqvvjKO144gQkLVm39V7h1HEKVbJybDdqZqgNTm-2FHYCxG12Q2hOKvSgqUoTGqrPHxhSeEna-2BPyIDSAbM1eq1


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.

Lookbook KARWEI - Style today!.pdf

Karweinewsroom

https://karwei.pr.co/
http://karwei.pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/67447/documents/36485-Lookbook%20KARWEI%20-%20Style%20today%21-387732.pdf

