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We krijgen steeds meer passie voor het interieur en wat is er nu mooier dan dat de items die je 
aanschaft met minstens net zoveel passie en liefde voor het vak worden gemaakt? Een duidelijke 
signatuur maakt het verschil tussen mooi en bijzonder.  TEKST EN PRODUCTIE: NATASHA TJON-A-LOI

TRENDS CLASSY WONEN NATASHA TJON-A-LOI

Door regelmatig de woonaccessoires in je huis aan te passen kun je met dezelfde ‘basis’ 

een hele andere sfeer creëren. De collectie van het Zweedse merk ‘Zelected by House’ 

bestaat uit prachtige accessoires, badtextiel, klein meubilair en verlichting en geeft je 

woning een flinke dosis Amerikaans-Scandinavisch design. sizlanddesign.nl

SCANDINAVISCH DESIGN
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WONEN

Verrassend, sprankelend, uitda-

gend en een beetje extravagant, 

dat is het trendsettend behang 

van HookedOnWalls. Dit merk 

van de Arte Groep heeft voor 

ieder wat wils. Deze collectie is 

ontworpen door designer Karin 

Sajo, waarbij ze zich liet inspire-

ren door land en zee. Karin Sajo 

was jarenlang ontwerpster in de 

wereld van de haute couture en 

dat vind je terug in haar bijzon-

der fraaie collectie.  

hookedonwalls.com

Wie wordt er niet blij van levend groen in huis? Met een 

plantenhanger van HAPPY CIRCLE maak je van elke plant een 

kunstwerk. Je kunt de HAPPY CIRCLE niet alleen gebruiken als 

plantenhanger in je interieur, maar ook als presentatie voor lek-

kernijen. Of maak er met een paar eenvoudige kandelaars een 

sfeervolle eyecatcher van. Verkrijgbaar in een zwarte, witte en 

gouden variant in twee verschillende maten. happycircle.nl

De legendarische Nagel kandelaar van STOFF heeft een uniek design, dat op eindeloos veel manieren kan wor-

den gecombineerd. De kandelaar werd in de jaren 60 ontworpen door Werner Stoff en is opnieuw uitgebracht 

door het Deense merk STOFF Copenhagen. Hier raak je nooit op uitgekeken! stoff.dk

DESIGNKLASSIEKER

TRENDSETTER

HAPPY GREEN HOME

MAJESTUEUZE MUSTHAVES

SCANDINAVISCH DESIGN

WELTEVREDEN
Met de Weltevree Woodstock 

verplaats je een stapel haardhout 

makkelijk naar de open haard. De 

Woodstock bestaat uit twee delen: 

het Woodstock Frame om haard-

hout in op te bergen 

en de Woodstock Trolley. Hout 

verplaatsen was nog nooit zo leuk! 

weltevree.eu

KUNSTOBJECT
Anouk Böhmer is gespecialiseerd in het 

maken van papieren bloemen en maakt 

hiermee unieke objecten. Wat haar bloe-

men zo bijzonder maakt, is het feit dat elk 

blaadje door haar handen is gegaan. Ieder 

blaadje, takje en steeltje wordt geknipt, 

gekleurd en gevormd, waardoor elke 

papieren bloem volledig handgemaakt 

is. Je haalt hierdoor een stukje kunst in 

huis en dat zie je niet alleen, dát voel je. 

anoukbohmer.nl

Nu de herfst is ingeluid en de eindejaarsfeesten naderen, zijn de 

bijzondere geurkaarsen en geurverspreiders van ONNO zinnenprik-

kelende musthaves voor je interieur. De collecties Terre, Fregate en 

Majestic zijn stuk voor stuk echte designobjecten en een uitnodiging 

om te reizen door onbekende en woeste landschappen. Elke houder 

is met de grootste zorg handgemaakt en balanceert elegant tussen 

een uniek ontwerp, geïnspireerd door de natuur en betoverende 

geuren. De verschillende geuren, onderbroken door tonen van 

citrusvruchten, verse kruiden, specerijen of zelfs houtachtige musk, 

creëren geruststellende sferen van elders. onnocollections.com
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