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creëer je
eigen sfeer

voor een
warm interieur

voor iedere
woonstijl

aar je binnen komt?
Bij jouw vakspecialist die als geen
ander weet hoe
belangrijk inspiratie is voor het
maken van een keuze in raam- en
vloerbekleding. In dit magazine
vind je van alles over gordijnen,
vloeren en binnenzonwering.
Naast inspiratie voor je interieur
hebben we ook tips en tricks,
interessante interviews en reistips toegevoegd.
Harde of zachte vloeren, binnenzonwering of gordijnen. Wat je
ook zoekt: het is onze missie om
jouw huis compleet te maken met
de best passende oplossingen.

Doordat er tegenwoordig zoveel
keuze is, kan het onoverzichtelijk
zijn. Dit zien we veel terug in
de praktijk. Je hebt een idee
over jouw nieuw te kiezen
inrichting, maar kan dit wel? Is
dit wel echt de beste kleur en het
juiste product? Laat je daarom
informeren door onze vakmensen
in de winkel. Doordat wij constant
op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen, mis je niets!

Je huis wordt pas echt een thuis, als het
helemaal bij je past. Het moet comfortabel
voelen en meegroeien met jouw persoonlijke
situatie. We wensen je veel leesplezier!

Vloerkleed Desso Denim Desso
PVC vloer Cathelijne BINNEN collectie
Duette ® Shades van Luxaflex ®
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Roze
in je
keuken
Een vleugje roze
Roze is het nieuwe zwart. En het nieuwe wit ook

boventoon, extra chique door het gebruik van

trouwens. Roze is nog steeds dé interieurkleur.

glanzende stoffen en zacht fluweel. Helemaal

Scandinavische merken zetten een paar jaar

nieuw is dat roze deze zomer een entree maakt

geleden de toon met pastelroze. Inmiddels is

in de keuken. En waarom ook niet? Denk de

die toon overal verdiept naar warmere en rijkere

zwarte en witte kastjes even weg in je hoofd en

varianten. De zogenoemde huidtinten - van

droom weg in roze. De zon gaat vanzelf schijnen

bleekroze tot warm bruin - doen het goed in het

dankzij al die tinten avondroze en -rood, die

Noorden. In het Zuiden komt er meer glamour

prachtig combineren met hout, koper en wit

aan te pas. Koperroze en koraalroze voeren de

marmer. Buon gusto in ‘la cucina rosa’!
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wood
WE HOUDEN VAN DE NATUUR EN DAT WILLEN WE LATEN ZIEN OOK. BRENG DE NATUUR NAAR
BINNEN DOOR TE KIEZEN VOOR NATUURLIJKE MATERIALEN. WIJ HELPEN JE VAST OP WEG.

01

02

Hout is een
veelzijdig
materiaal dat
warmte toevoegt
aan een interieur.
Dat warme effect
bereik je al met
accessoires.

03

04

07
06

05

01 CRUSH GRIND Fraaie houten peper- en zoutmolen € 38,95 02 POINT VIRGULE Serveer- of fruitschaal van hout, diameter 32 cm € 29,95
03 BINNEN COLLECTIE Inbetween Nilse vanaf € 44,95 per meter 04 L’ATELIER DU VIN Elegante Oeno Motion kurkentrekker die ook door
sommeliers wordt gebruikt € 130,- 05 BINNEN COLLECTIE Houten jaloezieën - 50mm maatwerk 06 NORMANN COPENHAGEN Drop it
wandhaak per 2 stuks € 26,95 07 WALTER WALLET Houten station voor het opbergen van sleutels en telefoon € 24,95
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binnenzonwering

Een warm
interieur
met houten
jaloezieën
Het zogenoemde botanische interieur is al een
paar jaar populair. Denk hierbij aan natuurlijke
materialen, botanische kleuren en patronen
voor meubels en binnenzonwering! Houten
jaloezieën passen hier uitstekend bij en geven
je huis extra warmte.

Houten jaloezieën van Luxaflex ®
MAGAZINE
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Natuur in huis is helemaal terug van
weggeweest en is inmiddels zo populair geworden, dat trendwatchers en
interieurspecialisten spreken van een
botanische trend. In het verlengde
daarvan zijn ook robuuste meubelen,
vaak gemaakt van natuurlijke materialen erg populair geworden. Denk
bijvoorbeeld aan tafels met natuurlijk
ogende bladen.
Houten jaloezieën passen uitstekend
bij deze interieurstijl. Naast trendy
zijn deze jaloezieën tijdloos. Waar
jaloezieën van andere materialen
voor een passende uitstraling zorgen,
geven houten jaloezieën daarnaast
een warme uitstraling. Dit type
binnenzonwering

is

makkelijk

te

bedienen voor de juiste lichtinval.
Houten jaloezieën van Luxaflex ®
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In de woonkamer wordt de sfeer knus
en uitnodigend met houten jaloezieën.
In de slaapkamer zorgen ze juist voor
zacht licht en een prettige manier van
wakker worden. Vind je het belangrijk
dat de slaapkamer helemaal donker is,
kies dan voor binnenzonwering van een
verduisterende stof of brede lamellen
die goed op elkaar aansluiten.
Niet alleen het materiaal bepaalt de
uitstraling van de jaloezieën, ook de
breedte van de lamellen zijn van invloed. Smalle lamellen ogen elegant
en charmant en dragen extra bij aan
een warme knusse sfeer. Brede lamellen
Horizontale jaloezieën van de BINNEN collectie

ogen robuust en stoer.
Of je nu gaat voor houten jaloezieën
van een licht gekleurde of juist donker
gekleurde houtsoort, hangt natuurlijk
af van je persoonlijke smaak en wat het
beste bij je interieur past. Hoe dan ook
staan houten jaloezieën garant voor
een warme sfeer en mooi gefilterd licht
in huis.
Onze specialisten adviseren je graag
bij het maken van de juiste keuze voor
binnenzonwering en zorgen ervoor
dat alles precies op maat bij je thuis
komt te hangen.
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duo rolgordijnen
& Diffuus licht
Duo rolgordijnen zijn semi-

1

transparant en geven minder
inkijk. Vooral overdag geven ze
een mooi, verspreid licht. Geschikt
voor woningen met veel zonlicht.

Vouwgordijnen
Warm en stijlvol
Vouwgordijnen blinken uit in
eenvoud, ook visueel. Het concept is

2

simpel: licht verminder je door het

Dupligordijnen
Speels & strak

vouwgordijn naar beneden te laten.

Dupligordijnen zijn net wat

bij een landelijk interieur.

Simpel en stijlvol, wat erg goed past

speelser dan rolgordijnen, door
de plooien in de stof. Deze
gordijnen kunnen van beneden
naar boven worden geschoven
(en vice versa) waardoor je met
het licht kunt spelen.

3 tips
12 MAGAZINE

3
met deze tips helpen we je bij het kiezen van de juiste
binnenzonwering. de adviseurs van binnen kijken graag
met je mee naar een passende oplossing.

Veel
zon?
Ja,
graag!
In het licht van de zon zijn de
dingen
en

altijd

vrolijker.

net

iets

Maar

stralender

binnen

kan

datzelfde mooie licht ook hinderlijk
zijn. Bijvoorbeeld door in je ogen
te schijnen wanneer je op de bank zit of
in het televisiescherm te weerkaatsen
tijdens je favoriete serie.

Door te kiezen voor goede binnenzonwering ben je al heel snel geholpen
bij deze problemen. Je houdt in de
winter de warmte binnen en in de
zomer juist buiten. Binnenzonwering
heeft dus een belangrijke functie en
het frist je interieur ook nog eens op.
Het zorgt ook voor een persoonlijke
sfeer door een stijl te kiezen die bij
jou en je interieur past.
Houten jaloezieën van de BINNEN collectie
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Vouwgordijn van Luxaflex ®

Het belangrijkste waar op gelet wordt
bij de keuze van binnenzonwering
is de stand van de zon. Het maakt
namelijk een groot verschil of de zon

Plisségordijnen van Luxaflex ®

alleen in de ochtend door de ramen
schijnt of de gehele dag. Of je nu kiest

Houd je van gemak en comfort? We

voor rolgordijnen, jaloezieën, plissé-

hebben

of dupligordijnen, je bepaalt vooraf

waarmee

hoeveel zonlicht je door wilt laten.

draadloos kunt bedienen. Het is

De keuze voor het juiste materiaal is

zelfs mogelijk om van te voren te

erg belangrijk en voor elk budget is

programmeren hoeveel licht er in de

er een oplossing voorhanden. Laat

ochtend door de jaloezieën schijnt.

je adviseren in de BINNEN winkel

Je hebt er geen omkijken meer naar.

over geschikte binnenzonwering voor

Wij zijn er klaar voor, kom maar op

jouw huis.

met die zon!
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verschillende
je

de

oplossingen

binnenzonwering

Maak een afspraak
op BINNEN.nl

hot
spots
DE LEUKSTE ITALIAANSE
RESTAURANTS IN NEDERLAND

Slow food, real food.
Italianen maken echt eten, zo vinden ze
zelf. En we geven ze geen ongelijk. De pure
smaken van de traditionele ‘slow’ keuken
van Italië blijven favoriet. Ook in eigen land
kun je genieten van al het lekkers uit de
Italiaanse ‘cucina’.

Pizzabar Nolita
Lange Veerstraat 17
Haarlem
www.nolitapizzabar.nl
Lekker Italiaans, in een ongedwongen sfeer en
in een hip-met-hout interieur én marmeren
tafeltjes, eet je bij Pizzabar Nolita in Haarlem.
Verwacht pure antipasti, goede pizza’s en
heerlijke ‘dolci’ zoals panna cotta, tiramisu en
natuurlijk… ijs!

Restaurant Alice
Verlengde Herenweg 46
Groningen

Pizza uit een bus

www.restaurantalice.com

www.mrsitaly.com

De jonge chef-kok Alice Colombari kookt de

Mrs Italy bakt de lekkerste verse pizza’s

sterren van de hemel, vooral haar tortellini

gewoon aan huis. Dat doet ze (bijna) dagelijks

is befaamd. Reserveren is dus aan te raden

met een tot pizzabakkerij omgebouwde bus in

in dit familierestaurant; haar broers doen

het Gooi. De bus voor laten rijden op locatie -

de bediening en moeder Enrica zorgt voor

voor een feestje of verjaardag - kan ook, maar

bijpassende wijnen.

dan wel even reserveren.
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INGREDIËNTEN
• Tortellini (het liefst verse
uit Castelfranco Emilia)
• Parmaham
• Mortadella uit Bologna
• Parmigiano Reggiano
• Eieren
• Goede zelfgetrokken
bouillon

16 MAGAZINE

TORTELLINI
TRADITIONELE INGREDIËNTEN
Voor échte Tortellini Tradizionale raadt Alice aan

een gevulde pasta die wordt opgerold. In Castelfranco

om te zoeken in het Italiaanse dorp van haar jeugd.

Emilia eten ze deze smaakvolle met vlees en kaas

Zelfgemaakt zou het beste zijn, maar het is een lastig

gevulde pasta gekookt in zelfgetrokken bouillon,

werkje met een geheim recept en vind eerst maar

zonder saus of andere ingrediënten. Zo komen de pure

eens een oma die het je wilt leren. Tip: je kunt ook

smaken het best tot hun recht. In de regio Modena,

afreizen naar Groningen om dit authentieke recept

maar zeker in Castelfranco Emilia vind je de originele

rechtstreeks uit de keuken van Alice te proeven.

huisgemaakte tortellini in delicatessenwinkels, niét

Ciao, échte
tortellini eet je
in Groningen bij
de jonge chef
Alice Colombari

in de supermarkt. De traditionele tortellini wordt
Het recept voor de traditionele tortellini komt uit

gemaakt van eieren en meel van hoge kwaliteit.

Castelfranco Emilia, Alice’s geboortedorp. Tortellini is

Buon appetito!!

3 vragen aan
Alice Colombari (23)
chef-kok

1

Wat is het geheim van tortellini? ‘Het recept van de originele tortellini is overgedragen van generatie op generatie.

Het geheim zit in elk ingrediënt en in elk hapje. Het deegrolletje is gevuld met de culinaire traditie van het dorp waar
ik vandaan kom: Castelfranco Emilia.’
2

Wie zijn je voorbeelden? ‘Ik heb met geweldige chefs mogen werken, waar ik veel van heb geleerd over koken,

maar ook over het restaurantleven en hoe je goed als team samenwerkt. Een van die chefs was Massimo Bottura, een
goed voorbeeld van een chef die een team prettig kan laten samenwerken alsof het familie is.’
3

En dan is er jouw oma… ‘Mijn oma kan enorm goed koken. Zij leerde mij om echte tortellini te maken. Vlak voor kerst

gingen we altijd naar haar huis om samen tortellini te maken, maar die waren zo lekker dat we ze meestal al rauw opaten.
Mijn oma moest een dubbele hoeveelheid tortellini maken voor kerst vanwege mijn gesnoep én dat van mijn broers…’
Benieuwd geworden hoe deze heerlijke tortellini smaakt? kom dan proeven in restaurant Alice in Groningen.
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Alles draait
om het advies
Bij woonadviseurs van BINNEN ben je aan het goede adres
Zoals bij al onze BINNEN adviseurs, ontvangen klanten in de winkel een
passend advies over vloeren, gordijnen en binnenzonwering. Dit advies wordt
helemaal afgestemd op jouw woonsituatie en persoonlijke stijl.

Ondernemers met de BINNEN formule blijken
bijzonder gepassioneerde vakmensen die

‘Een fijn
interieur
begint met
goed advies’

hun vak niet alleen leuk vinden, maar ook
serieus nemen. ‘Alles draait om het advies
dat je mensen geeft, dat moet aansluiten
bij hun wensen én budget. Dat betekent niet
alleen dat je goed moet vragen, maar ook
dat je gedegen kennis moet hebben van de
producten. Anders kun je nooit het vertrouwen
opbouwen en ben je dat vertrouwen eigenlijk
ook niet waard’.

18 MAGAZINE

De ondernemers beschouwen de collectie van

collecties en stalen, maar ook kennis en kunde

BINNEN als een soort gereedschapskoffer.

waaruit wij kunnen putten. Daarmee bedienen

‘In die toolkit zitten allerlei gereedschappen:

wij onze klanten van het beste interieuradvies.’

Sommige woonwinkels werken al meer dan

hoogwaardige collecties vloeren, gordijnen

15 jaar als adviseurs met het merk BINNEN.

en binnenzonwering. Wat BINNEN specialisten

‘Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die

ook bindt, is hun hoge mate van vakmanschap.

je als interieuradviseur hebt met BINNEN

Dit zie je bijvoorbeeld terug in de aandacht en

achter je naam. Onze winkels staan bekend

tijd die besteed wordt aan scholing. ‘Wij zien

om de bijzonder goede dienstverlening.’

ons advieswerk echt als een vak. Alles wat

Woonwinkels

wij doen draait om maatwerk; van advies, tot

die

het

merk

BINNEN

mogen voeren, beschikken over mooie en

inmeten en realisatie bij de mensen thuis.’

De vakmensen van BINNEN gaan regelmatig
op cursus en blijven zo op de hoogte
van de laatste trends en ontwikkelingen.
‘Vakmanschap en maatwerk zijn steeds
belangrijker. Dat komt ook omdat onze
klanten steeds diverser zijn; geen woonwens
is gelijk. Dat maakt het werk leuk, maar
ook het geven van een goed advies steeds
belangrijker. En dat is precies wat klanten van
een BINNEN specialist mogen verwachten’.
Wil je ook advies over vloeren, gordijnen of binnenzonwering van een
BINNEN adviseur? Kijk op onze website
www.BINNEN.nl en maak een afspraak.
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PVC vloer Impress Laurel Oak Moduleo
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Vloeren
trends
Dit zijn de
vloerentrends
van dit moment

Houd je van rust en ruimte? Dan past
de Scandinavische interieurstijl waarschijnlijk goed bij jou. Een effen vloer
geeft je interieur een neutrale basis.
Dit geldt ook zeker voor tapijt.

De opmars van rijke en warme kleuren
in ons interieur gaat ook dit jaar door
en daagt het nog altijd populaire
Scandinavische interieur uit. Deze
grote woontrend laat ook de vloeren
van BINNEN niet onberoerd.

Een vloer in een warme houtkleur
sluit goed aan bij deze kleurrijke
interieurtrend. Door te kiezen voor
een PVC vloer heb je een vloer die
niet van een echte houten vloer te
onderscheiden is. Daarnaast heb je veel
voordelen omdat dit type vloer zeer
onderhoudsvriendelijk is in het gebruik.

Tapijt Canada BINNEN collectie
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gebruik zachte producten
Wees voorzichtig met de stofzuiger.
Kies bij het zuigen van de vloer voor de
‘borstelstand’ om krassen en een doffe
uitstraling van je vloer te voorkomen.

1

Voeten vegen a.u.b.!
Leg een goede schoonloopmat neer
en houd zand buiten de deur. Zand

Voorkom krassen

schuurt namelijk de vloer.

Til je meubels liever op, schuiven kan

2

3 tips
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namelijk voor krassen zorgen. Stoelviltjes onder de poten helpen ook
om je vloer langer mooi te houden.

Hoewel een pvc vloer onderhoudsarm is, kan
een beetje onderhoud geen kwaad. Met deze tips
geniet je jarenlang van een stralende vloer.

3

De woontrends zien we ook bij de
keuze voor een nieuwe vloer terug.
De uitgangspunten zijn immers vaak
hetzelfde. Zo trekt de motiefvloer
dankzij de luxueuze uitstraling veel
belangstelling net zoals donkerder
gekleurde dessins. Zolang de vloer
maar

luxe,

warmte

en

comfort

uitstraalt. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een vloer met een 3D kubus
uitstraling? Je moet het durven, maar
het oogt super trendy.

materiaal
Qua materiaal is PVC niet meer te
stoppen. De kwaliteit en uitstraling
van

deze

verbeterd,

vloeren

zijn

dat

keuze

de

dusdanig
steeds

vaker op dit materiaal valt voor
een vloer. De voordelen zijn enorm:
onderhouds- en geluidsarm, geschikt
voor vloerverwarming en met een
levensduur van meer dan 30 jaar ook
nog eens een duurzame keuze.
Het kopen van een nieuwe vloer is
een leuke, maar lastige uitdaging.
Het is erg belangrijk dat een vloer
goed bij jou en je leefsituatie past. Wij
zijn hier dagelijks mee bezig en
helpen je graag met het maken van de
juiste keuze.
Gordijn Ceder de Ploeg
PVC vloer Moods Diamond 3D Cubes soft Moduleo
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Snel
effect
met een
vloerkleed
Met een vloerkleed zorg je voor warme
voeten en demping van geluid. Maar
ook voor een snelle make-over van je
interieur. Daar kun je mee spelen.

Toe aan een update van je interieur
zonder al te veel veranderingen?
Door het kiezen van een vloerkleed
geef je in een handomdraai een twist
aan de sfeer van de kamer. Zacht en
hoogpolig zorgt voor een knus en
behaaglijk

gevoel.

Een

uitbundig

patroon en kleur geeft een pittig
accent in een rustige setting. De basis
blijft gelijk, maar door het toevoegen
van een vloerkleed kan de hele ruimte
anders aanvoelen. Een vloerkleed kan
- zonder al te veel aandacht te vragen voor verbinding in de zithoek zorgen.
Zo creëer je met een kleed een eiland
in grote ruimtes. Plaats de bank,
fauteuils, verlichting en salontafel op
het vloerkleed en er ontstaat direct
een logische indeling.
Vloerkleed Asteranne Desso
PVC vloer Colette BINNEN collectie
Houten jaloezieën van Luxaflex ®
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uitbundig patroon, sprekende kleuren
of een afwijkende vorm en doorbreek
de stijl. Een vloerkleed met een losse,
hoge pool of juist een stoer kortpolig
kleed met leren band, zorgt voor
contrast in een harmonieus interieur.
Ook in de slaapkamer en de hal
zorgen

vloerkleden

voor

warmte

en sfeer. Breek een lange gang
met een loper of verleng het bed
optisch door een kleed royaal uit te laten
steken aan het voeteneind.
Met een vloerkleed op de vloer geef
je je interieur snel en gemakkelijk
iets extra’s. Of het nu gaat om warme
voeten, een betere akoestiek of kleur.
Het vloerkleed is de snelle en flexibele
Vloerkleed Desso&Ex Desso

smaakmaker in elk huis.

Ook leuk: kies voor een vloerkleed in de
zithoek maar leg er ook eentje onder
de eettafel. Zo deel je je woonkamer
op in twee gedeeltes, zonder een
echte

afscheiding

te

gebruiken.

Een effen vloerkleed in een neutrale
kleur zorgt voor warme sfeer en
dempt het geluid, zonder te veel op
te vallen.
Met een vloerkleed kun je ook, in een
handomdraai, een statement maken.
Kies voor een vloerkleed met een

Vloerkleed Touch Extra Parade
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Taste
KOFFIEDRINKEN: DE ITALIANEN ZIJN ER DOL OP EN WIJ NEDERLANDERS SNAPPEN
DIT STUKJE DOLCE VITA MAAR AL TE GOED! THUIS DRINKEN WE GRAAG EEN KOPJE
GOED GEBRANDE, LEKKERE KOFFIE. EN HET APPARAAT MAG IN HET OOG SPRINGEN!
HET RETRODESIGN MET MODERNE TWIST EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE MAAKT DE
IPERESPRESSO KOFFIEMACHINE VAN ILLY TOT EEN STIJLICOON VAN DEZE TIJD.

Binnen
handbereik een
kopje typisch
Italiaanse
espresso.

ILLY FRANCIS FRANCIS X7.1 IPERESPRESSO ROOD Deze koffiecupmachine maakt met het grootste gemak heerlijke espresso
of lungo. Laat je verrassen door de diverse gebrande koffie van illy welke op een duurzame manier verwerkt wordt.
Prijs € 199,- (www.illy.com)
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hot
spots
EXPO, HOTEL & MEER

Zin om je onder te dompelen in
Italiaanse sferen? Wij verzamelden de
leukste tips met de smaak en stijl van
Italië. Met deze leuke uit-tips in eigen
land komt dat helemaal goed.

Hotel Boticelli
Papenstraat 11
Maastricht
www.hotelboticelli.nl
In een oud wijnkoophuis, een pakhuis en een
romantische binnentuin in Maastricht huist
Hotel Boticelli - geboren uit liefde voor Italië
en de Renaissance. Boticelli is opgezet als een
klein villahotel zoals je die veel ziet in Italië en
gedecoreerd met klassieke trompe l’oeuils.
Italiaanse tuinen
Sprezzatura

De Tuinen van Appeltern

Drents Museum

Walstraat 2a, Appeltern

Brink 1, Assen

Van maart t/m november dagelijks open

www.drentsmuseum.nl

www.appeltern.nl

Bij Italiaanse kunst denk je al snel aan antieke

In de Tuinen van Appeltern wandel je door maar

kunst, maar het Drents Museum toont met

liefst 200 inspiratietuinen, waaronder ook een

Sprezzatura ‘jong’ werk van 40 schilders uit de

Italiaanse tuin met typische gele tuinmuren,

periode 1860-1910. Het is kunst waarvan je zin

cipressen en een loofboog. Appeltern levert

krijgt in Italië. Sprezzatura staat dan ook voor

bovendien een praktisch plan voor een Italiaanse

‘zwier en virtuositeit’.

tuin bij je thuis. Italië is dichterbij dan je denkt.
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Orlandi

Ga je dit jaar op vakantie naar
Italië? Bekijk dan eens of Milaan
op de route ligt. De modestad is
sowieso een bezoek waard en
de designgalerie van Rossana
Orlandi is voor design-lovers
een echte aanrader.

In gesprek met
de Italiaanse
designexpert
Rossana Orlandi,
die een voorliefde
koestert voor
Dutch Design.

Heb je haar eenmaal gezien, dan vergeet je

knot vastgemaakt in haar nek. Dat geeft haar

wit montuur maken van haar een design

haar nooit meer. Rossana Orlandi is een frêle

helemaal niet de uitstraling van een oma,

verschijning op zich. Rossana twijfelde ooit

Italiaanse dame op leeftijd - ‘een aantal jaar

in tegendeel zelfs. Haar gestileerde outfits

tussen bloemist worden of modeontwerpster.

geleden geboren’, doet ze vragen naar haar

- vaak in wit - haar vuurrode nagels en

Het werd dat laatste, vooral omdat ze er slecht

leeftijd steevast af - met grijze haren in een

dito lipstick en haar enorme bril met rond

tegen kon dat bloemen verwelken. Na haar
kinderjaren in de buurt van Varese in NoordItalië, koos ze voor de modeopleiding aan het
Instituto Marangoni in Milaan. Ze specialiseerde zich in het ontwikkelen van garens en
kleuren en werkte voor grootheden als Kenzo,
Issey Miyake, Donna Karan en Giorgio Armani.
Later had ze een tijdje een eigen modelijn
in breisels.
In 2002 gooide ze het roer om en dat was
het begin van haar enorme succes als design
curator. Haar oog viel op een oude stropdassenfabriek midden in Milaan, het was te
koop inclusief een flinke voorraad dassen. Ze
zag direct de potentie van het authentieke pand
met meerdere etages, een kelder en een door
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Dutch

n
g
i
s
De

wijnranken overgroeide binnenplaats. Dit zou
haar galerie worden. De twee grote knalrode
metalen letters R en O kondigden haar komst
aan en zijn na bijna zeventien jaar nog steeds
een baken bij de toegangspoort.
‘Als je in de mode werkt en zoals ik voor
spinnerijen, ben je altijd op zoek naar trends
in garens en in kleuren. Daar heb ik mijn
oog ontwikkeld en hoe ik verder kan kijken’,
vertelt Orlandi als we haar spreken tijdens de
designweek van Milaan. Ze struinde eindeloos
door de stad, het liefst Londen, om nieuwe
trends te spotten nog voor ze konden
bestaan. ‘Maar ook design is altijd een enorme
inspiratiebron geweest.’
Haar galerie moest het nieuwe centrum voor
Italiaans design worden, maar dat pakte
anders uit. Ze viel - in Stockholm nota bene
- als een blok voor onze eigen Piet Hein Eek,
de Eindhovense ontwerper die ooit bekend
werd met zijn sloophouten kasten. Inmiddels
is hij als een zoon voor haar en een vaste
exposant tijdens de designweek van Milaan
elk jaar in april. Orlandi, op haar beurt, is met
regelmaat te vinden in Eindhoven op zoek
naar de jongste lichting Dutch Design.
Maarten Baas, Scholten & Baijings, maar ook
het Italiaanse ontwerpduo Formafantasme
ontdekte ze in Eindhoven en bracht ze naar
Milaan. ‘Als ik iets mooi vind, blijkt het heel
vaak ‘Dutch’. Dutch Design is functioneel,
helder en lekker eigenwijs.’
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Tijdens de designweek ontploft het oude

GALERIE ROSSANA ORLANDI

dassenfabriekje elk jaar bijna; zo vol staat

Van maandag t/m zaterdag geopend

het met de vondsten van Rossana. Het is

van 10:00 - 19:00 uur

de absolute must-see van design-lovers en

Via Bandello 14, Milaan

-professionals. Aan het einde van de

www.rossanaorlandi.com

middag ontmoeten ze elkaar graag onder de
wijnranken op de binnenplaats, voor de
gelegenheid omgetoverd tot een van de
leukste terrassen van Milaan. Maar ook door
het jaar heen is Galerie RO een prima plek voor
een designstop. Reserveer een uurtje - of twee
- en dwaal door de gangetjes en trappetjes van
de oude fabriek om je eigen designfavorieten
te spotten. En wie weet spot je Rossana Orlandi
er zelf wel.
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green
FRIS HET JAAR TEGEMOET MET MINSTENS VIJFTIG TINTEN GROEN; NOG STEEDS EEN ECHTE
TRENDKLEUR. OF JE NU HOUDT VAN EEN BOTANISCHE SFEER, URBAN JUNGLE OF KIEST VOOR
INDUSTRIEEL: EEN TOEFJE GROEN DOET HET ALTIJD GOED.

Groen in je
interieur zet
de toon en dit
kan op meer
manieren dan
alleen met
planten.

02

01

04
03
05

06

01 HKLIVING Fijne industriële look met hanglamp Lab € 29,95 02 HAY Lekker hip ‘slow’ koffie zetten met deze
Sowden koffiezetter € 79,- 03 HKLIVING Alleen de onderkant van broodplank Rond is gekleurd € 11,95
04 FORBO Love Life Marmoleum vanaf € 35,- per m 2 05 BINNEN COLLECTIE Aluminium jaloezieën - 25 mm maatwerk
06 URBANISTA Detroit koptelefoon € 69,99
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BINNEN #binnen #BINNENstaatjegoed #online

Altijd op zoek naar de nieuwste inspiratie voor
je interieur? Volg BINNEN op social media en
blijf op de hoogte van de laatste trends. Je
vindt ons op Facebook, Instagram en Pinterest.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl
FACEBOOK

INSTAGRAM

PINTEREST
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Laat je inspireren
op BINNEN.nl
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Gordijn Nimalie BINNEN collectie
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Creëer sfeer
met de gordijnen
van Binnen
Lekker knus op de bank, drankje

half werk en komen graag even thuis

erbij en kaarsjes aan met eventueel de

kijken naar je woning en inrichting.

gordijnen dicht. Creëer je eigen sfeer

We adviseren en meten alles secuur

met de uitgebreide gordijnen collectie

op. BINNEN werkt met eigen stoffeer-

van BINNEN.

ders, dus je krijgt gegarandeerd een
vakman over de vloer.

De collectie gordijnen van BINNEN
bestaat uit topmerken die elkaar
naadloos aanvullen en een ruime
keuze van dessins en materialen aanbieden. Of je nu houdt van tijdloos,
liever de laatste trends volgt of juist
graag iets exclusiefs in huis haalt: voor
elke woonwens is er een passende
oplossing.
De gordijnen bij BINNEN zijn gemaakt
van topkwaliteit. Wij leveren geen
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Nordic style
Als je houdt van een Scandinavische
woonstijl, dan passen gordijnen van
een lichte stof uitgevoerd in een

1

zachte pastelkleur - of zelfs wit daar het beste bij. Denk wel aan een
eventuele voering van de gordijnen
om ze verduisterend te maken.

Urban style
In de stadse stijl mag het
uitgesproken en zelfs een beetje

Botanisch en bloemig
Het is dé trend van dit moment:
prints van bloemen en planten.

2

Dit kan natuurlijk in het wit maar
ook mooie diepe groentinten gaan
uitstekend samen met deze trend.

3 tips
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‘clashen’ of botsen. Kies daarom
voor een dessin dat er uitspringt.

3
Ben je op zoek naar extra sfeer én privacy?
dan zijn gordijnen een goede oplossing! maak een
keuze die bij jou past met de laatste trends.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl

meer merken met rijke en sfeervolle
gordijnstoffen. In de winkel laten we je
graag de hele collectie zien.
Er zijn ook collecties die inspelen op
kunst en design. Kendix is hier een
mooi voorbeeld van. Wist je dat zij
vroeger kunstenaars uitnodigden om
patronen voor gordijnen te ontwerpen?
Zijn deze gordijnen iets te uitgesproken
voor jouw interieur? Er zijn talloze
opties in de collectie gordijnstoffen van
BINNEN; van landelijk en neutraal tot
rijk en warm. Het is belangrijk om de
kleur en het materiaal van de gordijnen
goed af te stemmen op de rest van
jouw interieur. Wij helpen je graag om
tot een goede keuze te komen.
Gordijn Cyprus Artelux

De adviseurs van BINNEN ontdekken

Houd je van een tijdloos interieur

aandacht contrast en verrassende

graag samen met jou welke sfeer het

dat aansluit bij de laatste trends,

details zijn aangebracht. Dankzij een

beste bij jou en je interieur past.

dan slaag je ongetwijfeld met onze

moderne en efficiënte manier van

We komen graag langs om te kijken

uitgebreide collectie. Neem eens een

werken zijn zij meester geworden

en alles exact op te meten, zodat je

kijkje bij de kleurrijke collectie van

in het inspelen op de laatste trends.

gordijnen perfect op maat worden

bijvoorbeeld Artelux, waar met veel

Uiteraard heeft BINNEN nog veel

afgeleverd.
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2

TIP 1:

1

Met gordijnen zet je de toon
Een druk interieur gedijt goed bij rustige
gordijnen. Een stemmig interieur fleurt op van een
toef kleur in de gordijnen. Daar kun je mee spelen.

TIP 2:
Begin met de vloer en de wand
Als regel geldt: begin met de vaste elementen
zoals vloer en wanden en stem de keuze van je
gordijnen daar op af.
3

Tip 3
Beoordeel eerst goed de ruimte
Kijk goed naar de ruimte; zijn de ramen klein of
juist groot? Mogen de gordijnen veel aandacht
trekken of juist liever niet?

TIP 4:
4

Kies kleur bewust
Zorg voor zowel lichte als donkere kleuren in
je palet. Felle kleuren doen het goed bij een
grijze wand. Een donker gordijn zorgt voor

5

contrast bij een witte wand.

TIP 5:
Gordijnen als kleuraccent
Heb je veel grijze en beige tinten in je huis?
Kies dan voor tenminste één levendig kleuraccent. Zeeblauwe of koraalrode gordijnen
steken mooi af bij een grijze muur.

10 tips
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waar je op moet letten
bij het aanschaffen
van gordijnen.

7

Tip 6:

6

Wissel kleur en dessin af met
neutrale tinten
Kies je voor kleur en wilde patronen? Neem
dan ook minstens een neutrale kleur die je laat
terugkomen. Dat zorgt voor een stevige basis.

Tip 7:
Kies voor gemak
Wist je dat je naast lampen ook raamdecoratie
elektrisch kan aansturen? Super gemakkelijk
te bedienen vanaf je bank of in te stellen
voor de vakantie.

Tip 8:
8

Kies voor de lange termijn
Kies een kleur die je echt mooi vindt en die
goed past bij de sfeer waar je van houdt.

9

Tip 9:
Pas warme en koele kleuren in de juiste
ruimtes toe
Warme kleuren zorgen voor sfeer, koele
tinten passen beter in zakelijke ruimtes en
lichte tinten maken de ruimte optisch groter.

Tip 10:
Gebruik kleurstalen
Maak je keuze niet uit een folder of van een
site, maar probeer de stalen uit in je huis.
Pas dan zie je het effect van de kleur.

10
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trendKleur
van het jaar
De jaren ‘tien van deze eeuw? Die gaan de geschiedenis in als
het tijdperk van de warme kleuren. De kleur roze - van pittig
koraalroze (Pantone 2019) tot ‘houtroze’ (Flexa 2018) - speelt de
absolute hoofdrol. De verfmakers van Sherwin & Williams voegen
daar voor 2019 het mooie ‘Terra Roza’ aan toe.
De matte en aardse tint met een zweem roze, geeft karakter aan
elk interieur en laat zich verrassend goed combineren. Voor elke

Terra Roza

stijl een vleug Terra Roza.

In vloerkleden

In accessoires

In raamdecoratie

Vind je de kleur Terra Roza lastig toe te pas-

Het is een kleur met karakter van zichzelf, maar

Spelen met kleur kan bij uitstek in raam-

sen? Kies dan voor grote kleurvlakken en

Terra Roza doet het ook goed samen met an-

decoratie, waarbij soms meer en soms minder

begin met een vloerkleed in deze aardse tint

dere sprekende tinten zoals diepbruin, leem,

zichtbaar is. Durf te variëren en kies voor

voor een snel en warm effect.

vaalblauw en vergrijsd wit.

deze warmroze aardse tint.
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binnenzonwering

Zonlicht?
ja Graag,
maar niet
overal
Zonlicht is goed voor ons. Onze bloeddruk, huid en
botten worden er beter en sterker van. Bovendien voelen
we ons ook een stuk opgewekter. Maar te veel zonlicht
kan in huis op sommige momenten lastig zijn. Daarom is
de keuze voor de juiste binnenzonwering belangrijk.

Horizontale jaloezieën van de BINNEN collectie
MAGAZINE 43

Het type binnenzonwering en de stof
die je daarvoor kiest, hangt sterk af
van de ruimte en het doel waarvoor je
deze gaat gebruiken. Er zijn verschillende opties mogelijk.
Voor de slaapkamer ligt de keuze voor
verduisterende raamdecoratie voor
de hand. Daarmee houd je de zon op
een lome zondagochtend lekker lang
buiten. De verduisterende binnenzonwering kun je ook goed combineren

‘‘Binnenzonwering
wordt gekozen
op basis van de
lichtinval’’

Rolgordijnen van de BINNEN collectie

Dupligordijnen van de BINNEN collectie
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met een semi-transparante raam-

In een werkkamer ligt de keuze voor

decoratie. Want ben je eenmaal op-

een inbetween meer voor de hand.

gestaan en komt het zonlicht lekker

Werken bij zonlicht is prettig, maar

binnenstromen in de slaapkamer, dan

als dit te fel is, kan het storend zijn.

kun je daarmee het licht verzachten.

Let bij de keuze voor binnenzonwering

En het biedt tegelijkertijd privacy

goed op de stand van de ramen ten

tegen inkijk.

opzichte van de zon.

Ramen op het noorden zullen minder
direct zonlicht binnenlaten dan een
venster op het zuiden. Een inbetween
decoratie zit, zoals de naam al doet
vermoeden,
verduisterende

precies
en

tussen

een

transparante

raamdecoratie in. Dankzij deze semitransparante

raamdecoratie

wordt

licht gefilterd doorgelaten.

Verticale jaloezieën van de BINNEN collectie

In de woonkamer is een combi-

En heb je geen zin om steeds naar het

natie van verschillende materia-

venster te lopen? Geen punt. Er zijn elek-

len geschikt. Overdag is ‘zon in de

trische systemen waarmee je de raam-

kamer’ heel fijn, maar ‘s avonds zijn

decoratie op afstand kunt bedienen.

privacy en weinig inkijk gewenst. Je

Verticale jaloezieën van de BINNEN collectie

kunt bijvoorbeeld kiezen voor verti-

Welke keuze je uiteindelijk maakt,

cale jaloezieën. Door de stand gedu-

hangt natuurlijk van je eigen wensen

rende de dag te veranderen, bepaal

en budget af. De adviseurs van BINNEN

je zelf gemakkelijk hoeveel licht er

helpen je graag om binnen elk budget

binnenkomt.

tot een prachtige oplossing te komen.

MAGAZINE 45

jaloezieën
Strak en spannend
Horizontale jaloezieën zorgen voor
een mooie strakke afwerking. Het

1

creëert een spannend lijnenspel zonder dat de sfeer kil wordt. Uitgevoerd
in hout geven ze een warme lichtinval en passen ze perfect bij zowel
een lichte als donkere ruimte.

Domotica
Gemakkelijk en snel

2

Wist

je

dat

raamdecoratie

Rolgordijnen
Opgeruimde look

elektrisch aan te sturen is? Met de

Bijzonder functioneel én met een

bedien je gemakkelijk jouw

opgeruimde look. Een ruime keuze in

gordijnen of binnenzonwering

kleur en dessin en bijzonder geschikt

zonder op te staan.

voor een eigentijds interieur.

3 tips
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Powerview ® Pebble ® van Luxaflex ®

3
met raamdecoratie geef je de final touch aan je
interieur. deze tips helpen je alvast op weg en we
adviseren je ook graag in de binnen winkel.

Moodboard
01

02

03

04

05

06

07
08

1. PVC Vloer Moduleo - Impress Country Oak 2. PVC Vloer BINNEN collectie - Carla
3. Gordijn Kendix - Ode 4. Horizontale jaloezie Luxaflex® - 25 mm - kobaltblauw
5. Tapijt Desso - Regular Denim 6. Plissé Shades Luxaflex® - 20 mm - donkerblauw
7. PVC vloer Moduleo - Diamonds 3D Cubes soft 8. Gordijn BINNEN collectie - Kiko
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1

Wijn: Romeo del Castello

(ViniVeri)

OP REIS DOOR ITALIË VIA HET GLAS

Herkomst: Sicilië, Gedurfd wijntje
Op het zonovergoten eiland Sicilië, aan de voet
van de metaforische laars van Italië, vind je

Nils Bugge werd lang geleden verliefd op

naast geweldige natuur en resten van de antieke

Italië én de wijnen van het land. Sinds 2013

beschaving de vulkaan Etna. Wijnmaakster

importeert hij met BeVino wijnen die hij

Chiara Vigo maakt, net als haar grootvader

zelf ontdekt tijdens zijn reizen door Italië.

100 jaar geleden, op biologische wijze wijn aan de

‘Italianen zijn enorm lokaal en op hun familie

voet van de nog altijd actieve vulkaan. Dat is niet

gericht. Elke streek en ieder dorp heeft zijn

geheel zonder gevaar. Chiara weet er alles van. Bij

eigen karakter. Dat proef je op je bord met

een grote uitbarsting in 1981 is een deel van het

heerlijke lokale specialiteiten én in het glas.

domein verwoest. Gelukkig bleef één van de be-

Italië zit nog vol onontdekte, lekker eigenwij-

langrijkste wijngaarden met 70 tot 100 jaar oude

ze wijnhuizen’, vertelt Nils. Via het glas neemt

stokken gespaard. De wijngaard wordt nog altijd

hij ons mee op reis door Italië.

begrensd door een imposante muur van gestolde
lava. Die spanning proef je terug in het glas.

2

Wijn: Montepulciano d’Abruzzo

Herkomst: Abruzzo, Intrigerend en vol
Ten oosten van Rome ligt de regio Abruzzo aan
de Adriatische zee. Om onverklaarbare redenen is
Abruzzo niet zo bekend bij toeristen. De prachtige
natuur van groene wilde heuvels die uitkomen in
zee, maken een overweldigende indruk. De bruine beer komt hier voor in drie nationale parken.
Met dergelijke schoonheid moet je voorzichtig
omgaan en dus werkt wijnhuis Ausonia biodynamisch. De Montepulciano d’Abruzzo die zij
maken is niet te vergelijken met de flessen die
je in de supermarkt vindt. Die zijn vaak makkelijk
drinkbaar, maar ook een beetje vlak. De wijn van
Ausonia is net zo intrigerend als de natuur die
hem voortbrengt.

48 MAGAZINE

3

Wijn: Arneis

Herkomst: Piemonte, Pluk de dag

Laat je meevoeren
op deze wijnreis
door Italië. Nils
Bugge deelt door
hem ontdekte
parels die het
proeven meer dan
waard zijn.

Een tip voor gastronomen die een bestemming
zoeken voor de maand oktober: overweeg een
bezoek aan Langhe, Roero en Monferrato in
de regio Piemonte, met Turijn als hoofdstad voor
fijnproevers. In deze door Unesco beschermde
wijngebieden wordt niet alleen wijn geoogst,
maar ook gejaagd op witte truffel. Hier
draait het leven om genieten en het plukken
van de dag. Zo maken de zusjes Monica en

2

Daniele Tibaldi hun wijn; geleerd van opa
en papa. Deze Arneis laat je niet lang in de
kelder liggen, hij is zo frivool en lichtvoetig
dat je deze gelijk wilt drinken. Salute!

4

Wijn: Prima Terra

Herkomst: Cinque Terre, Vijf smaken in één glas

1

In het noordwesten van Italië, in de regio
Liguria, vinden we de vijf beroemde dorpjes
van Cinque Terre. Hier rijzen bergen steil
omhoog, als ware kliffen die recht uit
zee steken. De wijnbouw vindt plaats op
terrassen. In de zomer wandelen miljoenen
toeristen door het gebied. ‘s Winters bieden
bewoners en wijnmakers weerstand tegen de
elementen die soms uithalen in de vorm van
aardverschuivingen. Op deze bijzondere plek
is één van de meest eigenzinnige wijnmakers
van Italië te vinden: Walter De Battè. Hij maakt

3
4

wijn met oog voor het mileu op de hoeve
Prima Terra. Zijn wijnen smaken volgens een
Amerikaanse recensent ‘als een door De Battè
gecomponeerde lofzang op de regio’.
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Laat je inspireren
op BINNEN.nl
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Moodboard

01

02

03
04

05
06

08

07

09

1. Vinyl Forbo - Allura stone 2. Duette® Shades Luxaflex® - 25 mm - offwhite 3. Inbetween CC by Jab - Talo
4. Horizontale jaloezieën Luxaflex® - 25 mm - okergeel 5. Horizontale jaloezieën Luxaflex® - 25 mm - wit
6. Tapijt BINNEN label Crypton - blauwgroen 7. Gordijn BINNEN label - Kid
8. Marmoleum Forbo - Fruit punch 9. Tapijt BINNEN label Crypton - okergeel
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Vloeren

De bEste
Vloer
voor jouw
woonstijl
De keuze voor een vloer maak je niet elke week
en is bepalend voor de basis van je interieur.
Welke vloer past goed bij jouw woonstijl? Aan de hand
van drie populaire stijlen helpen we je op weg.

PVC vloer Impress Sherman Oak Moduleo
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natuurlijke
materialen
creëren
een warm
interieur

Vinyl vloer Novilon Prima Novilon

De landelijke woonstijl is een populaire
woonstijl in Nederland. In dit interieur spelen
nostalgie, comfort en handwerk een belangrijke
rol om zo een knusse en warme sfeer te creëren.
Karakteristieke kenmerken zijn doorleefde
objecten en natuurlijke materialen. Qua
woningtextiel wordt er veel gebruik gemaakt
van linnen en katoen, vaak uitgevoerd in grove
weefsels. Zwart, bruin, wit, en pasteltinten
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vormen de basis van dit interieur aangevuld
met accenten in zilver, koper en goud. Voor
de vloer wordt vaak gekozen voor een
donkere hout look-a-like met een uitgesproken
structuur, uitgevoerd in brede planken. Maar
ook een grijze vloer met betonlook kan passen
PVC vloer Colette BINNEN collectie

of een white wash-look.

PVC vloer Allura Forbo
MAGAZINE 55

Kies voor 'zachte' zeep
Gebruik een mild schoonmaakmiddel. PVC is
gemaakt van kunststof en bijtende schoonmaakmiddelen kunnen de vloer dof maken.
Een speciaal voor de PVC vloer geschikt middel
maakt schoon zonder schade.

2

Potten op pootjes
Zet bloempotten nooit recht-

1

streeks op de vloer. Plaats
ze op schoteltjes, of gebruik

snel weer schoon

van die leuke hippe ‘planten-

Het is voor elke vloer belangrijk om

stands’ die je tegenwoordig

vlekken gelijk schoon te maken, zo

veel ziet. Zo voorkom je dat er

ook bij PVC. Vocht kan anders in de

per ongeluk water tussen de

vloer trekken.

pot en de vloer komt.

3 tips
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Hoewel een pvc vloer weinig onderhoud
nodig heeft, kun je met deze tips nog
jarenlang van je vloer genieten.

3

PVC vloer Impress Sherman Oak Moduleo

Bijna net zo in trek als de landelijke woonstijl

De laatst jaren is de industriële woonstijl erg

is het Scandinavische interieur. De basis is wit

gewild en kent allerlei varianten, zoals urban

in combinatie met grijstinten, pasteltinten met

living. Het draait om ruimte en transparantie

hier en daar een zwart accent voor het contrast.

met een ruig randje. De basis van deze inrich-

Om deze basis te versterken is de vloer licht

ting is altijd hetzelfde: strakke lijnen, eerlijke

van kleur en het liefst geïnspireerd op lichte

materialen en duidelijk zichtbare constructie-

houtsoorten. Een vloer van compleet witte

details. Het is ook een interieur waar kunst,

planken zou uitstekend passen. Maar ook een

uitgesproken objecten en vintage meubelen te

linoleumvloer uitgevoerd in een warme

vinden zijn. Een vloer in betonlook past hier

grijstint is goed mogelijk.

goed bij, maar ook tegels of bijvoorbeeld een

‘‘Een lichte
vloer als basis
is kenmerkend
voor de
Scandinavische
woonstijl’’
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Maak een afspraak
op BINNEN.nl

Vloerkleed Desso&Ex Desso

eikenhout gekleurde vloer met brede planken.
De vloer trekt in deze stijl niet te veel aandacht.
Het vloerkleed dat je er op legt kan daarentegen voorzien zijn van een uitgesproken,
kleurrijk en kunstzinnig design.
In

het

assortiment

van

BINNEN

hebben we vloeren die passen bij elke
woonstijl. Kom vooral langs in de
winkel en laat je adviseren over welke
vloer het beste bij jouw woonstijl past.
Vinyl vloer Novilon Bella Novilon
58 MAGAZINE

VAN DE VAKMAN
Laat

je

adviseren

door

‘Wij zien ons advieswerk echt als een vak. Alles
wat wij doen draait om maatwerk; van advies, tot
inmeten en realisatie bij de mensen thuis.’

een

BINNEN adviseur in één van onze
winkels of bij jou thuis. Deze service zorgt voor het beste resultaat.
Uiteindelijk is jouw huis namelijk
de plek waar het interieur gerealiseerd wordt. Lichtinval en afmetingen zijn hierbij enorm belangrijk en
die ervaart onze adviseur het best
ter plekke.

Wil je ook advies over vloeren,
gordijnen of andere raamdecoratie van een BINNEN adviseur?
Maak eenvoudig online een afspraak of kom naar de winkel.
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print
KLEUR MAG WEER EN GELUKKIG MAAR. OVERAL ZIEN WE MOOIE GRAFISCHE PATRONEN EN
BLOEMEN TEVOORSCHIJN KOMEN. DE 80’S ZIJN TERUG, MET ITALIAANSE FLAIR. WIJ WORDEN
ER VROLIJK VAN!

01

Het mixen en
matchen van
prints zorgt voor
een vrolijk geheel
in je interieur.
Durf jij het aan?

02

03

04

06

07

05

01 SOPHIE ALBERT Bord van melamine met bijenprint € 9,99 02 ASOS DESIGN Sokken met vrolijke streep en glitters € 5,99
03 WOUF Handige beschermhoes voor je iPad € 55,- 04 BINNEN COLLECTIE Rolgordijn maatwerk
05 DESSO Vloerkleed Sense of Marble vanaf € 106,95 per m 2 06 SMEGG Hippe blender met print van Dolce & Gabanna € 699,07 ESSENTIEL Kleurrijke blouse met bloemen € 225,-
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Gordijnen

rails,
roede of
toch de
railroede?
Fijn, je bent eruit en hebt mooie gordijnen
uitgezocht. Hiermee voeg je een persoonlijke touch
toe aan je interieur. Wat nog rest, is de keuze voor
de manier waarop je deze op gaat hangen:
rails, roede of railroede.

Gordijn Nafi BINNEN collectie
MAGAZINE 61

Rails
Gordijnen worden meestal opgehangen aan een gordijnrails. Standaard in
wit maar andere kleuren, zoals aluminium of zwart, zijn ook mogelijk. Via
haakjes in de plooien van de gordijnstof, wordt deze opgehangen aan de
oogjes die met kleine wieltjes soepel
door de rails bewegen. Bij het samenstellen van de gordijnen, kun je ervoor
kiezen om het gordijn voor of onder
de rails te hangen. In het eerste geval
wordt de rails aan het oog onttrokken
wanneer de gordijnen zijn gesloten.
Als je kiest voor een zogenoemde
‘wave’ plooi hangt het gordijn altijd
onder de rails.

Gordijn Nilbera BINNEN collectie

Roede

Gordijn Nassef BINNEN collectie
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Een roede is veel opvallender dan een

met lussen aan de roede vastgemaakt.

gordijnrails en dat is ook precies de

Nog luxer ziet het eruit wanneer in de

bedoeling. De dikke stalen of houten

stof stalen ringen worden geslagen die

stang – de roede - wordt met grote

over de roede passen. Op deze manier

sierhaken of beugels aan de wand of het

plooit het gordijn natuurlijk en krijgt het

plafond bevestigd. De gordijnen worden

geheel een mooie uitstraling.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl

railroede
Wie de uitstraling van een roede wilt,
met het schuifgemak van een rails,
kan kiezen voor een railroede. Zoals
de naam al zegt is dit een kruising
tussen een rails en een roede. De
rails waarin de oogjes met wieltjes
‘glijden’ is in een wat dikkere stalen
stang weggewerkt. Het is de strakke
en moderne versie van de roede, met
het gemak van een rails.

Elektrische
bediening
Houd je van comfort en heb je wat
meer te besteden? Dan kun je kiezen
voor een elektrisch bedienbare rails.
Gemak dient de mens: zonder op te
staan, open en sluit je de gordijnen
met een druk op de knop.

Gordijn Ouwert BINNEN collectie
Inbetween Botanical Kendix
PVC vloer Colette BINNEN collectie

Nieuwsgierig geworden?
De adviseurs van BINNEN vertellen
je graag meer over alle opties.
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1
Liefde voor landelijk
Afhankelijk van de tinten van vloer,

Kies je voor klassiek?

wanden en meubels kies je meestal

Wil je je interieur upgraden naar

voor grijze of juist witte gordijnen.

een klassieke stijl? Kies dan voor

Voor een robuust effect hang je ze

gordijnen die tot op de vloer komen

aan een roede. Houd je meer van

met een mooie klassieke plooi in

de natuurlijke, landelijke look?

een warme en rijke kleur. Bij voor-

Denk dan eens aan een linnen stof

keur opgehangen aan een roede en

in offwhite of aardetinten.

eventueel uitgedost met mooie passementen zoals koorden en franjes.

3

kleurrijk interieur
Het mag lekker uitgesproken en fel. Door
te kiezen voor bijvoorbeeld een mooie
kleur rood of geel voor de gordijnen, geef
je het interieur een boost.

3 tips
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Gordijnen zijn belangrijke sfeermakers in het
interieur. Met deze drie tips breng je jouw
interieur helemaal in je eigen stijl.

2

ItalianDesign
RIJDEN OP EEN RODE VESPA: ITALIAANSER DAN DAT WORDT HET NIET. DE SCOOTERS VAN
PIAGGIO HEBBEN INMIDDELS EEN LEGENDARISCHE STATUS BEREIKT. DE VESPA 946 RED
IS EEN SPECIALE EDITIE, LOSJES GEBASEERD OP HET EERSTE MODEL UIT 1946. DE MOOIE
FERRARI-RODE KLEUR SYMBOLISEERT DE SAMENWERKING MET HET GOEDE DOEL RED VAN
BONO AND BOBBY SHRIVER DIE STRIJDEN TEGEN AIDS, MALARIA EN TUBERCULOSE.

Bij aankoop
van de
VESPA946 RED

wordt 150 dollar
gedoneerd
aan het goede
doel RED.

VESPA 946 RED een 125cc scooter met een topsnelheid van 97 kilometer per uur. In het klassieke ontwerp
wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals bijvoorbeeld ABS.
Prijs € 11.658 (www.vespa.com)
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Colofon
BINNEN magazine is een
uitgave van Euretco BV.
Concept, vormgeving en productie:
May Brand Builders
Niets uit deze uitgave mag op welke
wijze dan ook worden overgenomen
zonder voorafgaande toestemming
van de uitgever. De vermelde informatie is met zorg samengesteld. Het
is echter mogelijk dat deze onvolledig of onjuist is. De uitgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid. Afgebeelde prijzen zijn excl. montagekosten.
BINNEN magazine, uitgave 2019/2020

in onze winkel vind je,
naast ons binnen label,
uitsluitend topmerken op
het gebied van vloer- en
raamdecoratie, waaronder:

Houten jaloezieën van de BINNEN collectie

graag tot
ziens!
Ben je geïnspireerd door al die
stijlvolle interieurs? En ben je
benieuwd hoe je zo’n prachtige
uitstraling in jouw woonruimte
creëert? Dan is het tijd voor een
bezoek aan BINNEN. Je vindt bij
ons alle producten onder één
dak, compleet met stalen in alle
kleuren. Onze BINNEN adviseurs
helpen je graag op weg!

Buitengewoon
stoer van binnen
GORDIJNEN

BINNENZONWERING

VLOEREN

creëer je
eigen sfeer

voor een
warm interieur

voor iedere
woonstijl

aar je binnen komt?
Bij jouw vakspecialist die als geen
ander weet hoe
belangrijk inspiratie is voor het
maken van een keuze in raam- en
vloerbekleding. In dit magazine
vind je van alles over gordijnen,
vloeren en binnenzonwering.
Naast inspiratie voor je interieur
hebben we ook tips en tricks,
interessante interviews en reistips toegevoegd.
Harde of zachte vloeren, binnenzonwering of gordijnen. Wat je
ook zoekt: het is onze missie om
jouw huis compleet te maken met
de best passende oplossingen.

Doordat er tegenwoordig zoveel
keuze is, kan het onoverzichtelijk
zijn. Dit zien we veel terug in
de praktijk. Je hebt een idee
over jouw nieuw te kiezen
inrichting, maar kan dit wel? Is
dit wel echt de beste kleur en het
juiste product? Laat je daarom
informeren door onze vakmensen
in de winkel. Doordat wij constant
op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen, mis je niets!

Je huis wordt pas echt een thuis, als het
helemaal bij je past. Het moet comfortabel
voelen en meegroeien met jouw persoonlijke
situatie. We wensen je veel leesplezier!

Vloerkleed Desso Denim Desso
PVC vloer Cathelijne BINNEN collectie
Duette ® Shades van Luxaflex ®

Je huis is pas
een thuis, als het
helemaal bij je past
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INSPIRATIE VOOR JE INTERIEUR
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PVC vloer Impress Classic Oak Moduleo

Laat je inspireren
op BINNEN.nl
Gordijn Timbre de Ploeg
Inbetween Naby BINNEN collectie
6
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Roze
in je
keuken
Een vleugje roze
Roze is het nieuwe zwart. En het nieuwe wit ook

boventoon, extra chique door het gebruik van

trouwens. Roze is nog steeds dé interieurkleur.

glanzende stoffen en zacht fluweel. Helemaal

Scandinavische merken zetten een paar jaar

nieuw is dat roze deze zomer een entree maakt

geleden de toon met pastelroze. Inmiddels is

in de keuken. En waarom ook niet? Denk de

die toon overal verdiept naar warmere en rijkere

zwarte en witte kastjes even weg in je hoofd en

varianten. De zogenoemde huidtinten - van

droom weg in roze. De zon gaat vanzelf schijnen

bleekroze tot warm bruin - doen het goed in het

dankzij al die tinten avondroze en -rood, die

Noorden. In het Zuiden komt er meer glamour

prachtig combineren met hout, koper en wit

aan te pas. Koperroze en koraalroze voeren de

marmer. Buon gusto in ‘la cucina rosa’!

MAGAZINE
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wood
WE HOUDEN VAN DE NATUUR EN DAT WILLEN WE LATEN ZIEN OOK. BRENG DE NATUUR NAAR
BINNEN DOOR TE KIEZEN VOOR NATUURLIJKE MATERIALEN. WIJ HELPEN JE VAST OP WEG.

01

02

Hout is een
veelzijdig
materiaal dat
warmte toevoegt
aan een interieur.
Dat warme effect
bereik je al met
accessoires.

03

04

07
06

05

01 CRUSH GRIND Fraaie houten peper- en zoutmolen € 38,95 02 POINT VIRGULE Serveer- of fruitschaal van hout, diameter 32 cm € 29,95
03 BINNEN COLLECTIE Inbetween Nilse vanaf € 44,95 per meter 04 L’ATELIER DU VIN Elegante Oeno Motion kurkentrekker die ook door
sommeliers wordt gebruikt € 130,- 05 BINNEN COLLECTIE Houten jaloezieën - 50mm maatwerk 06 NORMANN COPENHAGEN Drop it
wandhaak per 2 stuks € 26,95 07 WALTER WALLET Houten station voor het opbergen van sleutels en telefoon € 24,95

8
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binnenzonwering

Een warm
interieur
met houten
jaloezieën
Het zogenoemde botanische interieur is al een
paar jaar populair. Denk hierbij aan natuurlijke
materialen, botanische kleuren en patronen
voor meubels en binnenzonwering! Houten
jaloezieën passen hier uitstekend bij en geven
je huis extra warmte.

Houten jaloezieën van Luxaflex ®
MAGAZINE

9

Natuur in huis is helemaal terug van
weggeweest en is inmiddels zo populair geworden, dat trendwatchers en
interieurspecialisten spreken van een
botanische trend. In het verlengde
daarvan zijn ook robuuste meubelen,
vaak gemaakt van natuurlijke materialen erg populair geworden. Denk
bijvoorbeeld aan tafels met natuurlijk
ogende bladen.
Houten jaloezieën passen uitstekend
bij deze interieurstijl. Naast trendy
zijn deze jaloezieën tijdloos. Waar
jaloezieën van andere materialen
voor een passende uitstraling zorgen,
geven houten jaloezieën daarnaast
een warme uitstraling. Dit type
binnenzonwering

is

makkelijk

te

bedienen voor de juiste lichtinval.
Houten jaloezieën van Luxaflex ®
10 MAGAZINE

In de woonkamer wordt de sfeer knus
en uitnodigend met houten jaloezieën.
In de slaapkamer zorgen ze juist voor
zacht licht en een prettige manier van
wakker worden. Vind je het belangrijk
dat de slaapkamer helemaal donker is,
kies dan voor binnenzonwering van een
verduisterende stof of brede lamellen
die goed op elkaar aansluiten.
Niet alleen het materiaal bepaalt de
uitstraling van de jaloezieën, ook de
breedte van de lamellen zijn van invloed. Smalle lamellen ogen elegant
en charmant en dragen extra bij aan
een warme knusse sfeer. Brede lamellen
Horizontale jaloezieën van de BINNEN collectie

ogen robuust en stoer.
Of je nu gaat voor houten jaloezieën
van een licht gekleurde of juist donker
gekleurde houtsoort, hangt natuurlijk
af van je persoonlijke smaak en wat het
beste bij je interieur past. Hoe dan ook
staan houten jaloezieën garant voor
een warme sfeer en mooi gefilterd licht
in huis.
Onze specialisten adviseren je graag
bij het maken van de juiste keuze voor
binnenzonwering en zorgen ervoor
dat alles precies op maat bij je thuis
komt te hangen.

MAGAZINE 11

duo rolgordijnen
& Diffuus licht
Duo rolgordijnen zijn semi-

1

transparant en geven minder
inkijk. Vooral overdag geven ze
een mooi, verspreid licht. Geschikt
voor woningen met veel zonlicht.

Vouwgordijnen
Warm en stijlvol
Vouwgordijnen blinken uit in
eenvoud, ook visueel. Het concept is

2

simpel: licht verminder je door het

Dupligordijnen
Speels & strak

vouwgordijn naar beneden te laten.

Dupligordijnen zijn net wat

bij een landelijk interieur.

Simpel en stijlvol, wat erg goed past

speelser dan rolgordijnen, door
de plooien in de stof. Deze
gordijnen kunnen van beneden
naar boven worden geschoven
(en vice versa) waardoor je met
het licht kunt spelen.

3 tips
12 MAGAZINE

3
met deze tips helpen we je bij het kiezen van de juiste
binnenzonwering. de adviseurs van binnen kijken graag
met je mee naar een passende oplossing.

Veel
zon?
Ja,
graag!
In het licht van de zon zijn de
dingen
en

altijd

vrolijker.

net

iets

Maar

stralender

binnen

kan

datzelfde mooie licht ook hinderlijk
zijn. Bijvoorbeeld door in je ogen
te schijnen wanneer je op de bank zit of
in het televisiescherm te weerkaatsen
tijdens je favoriete serie.

Door te kiezen voor goede binnenzonwering ben je al heel snel geholpen
bij deze problemen. Je houdt in de
winter de warmte binnen en in de
zomer juist buiten. Binnenzonwering
heeft dus een belangrijke functie en
het frist je interieur ook nog eens op.
Het zorgt ook voor een persoonlijke
sfeer door een stijl te kiezen die bij
jou en je interieur past.
Houten jaloezieën van de BINNEN collectie
MAGAZINE 13

Vouwgordijn van Luxaflex ®

Het belangrijkste waar op gelet wordt
bij de keuze van binnenzonwering
is de stand van de zon. Het maakt
namelijk een groot verschil of de zon

Plisségordijnen van Luxaflex ®

alleen in de ochtend door de ramen
schijnt of de gehele dag. Of je nu kiest

Houd je van gemak en comfort? We

voor rolgordijnen, jaloezieën, plissé-

hebben

of dupligordijnen, je bepaalt vooraf

waarmee

hoeveel zonlicht je door wilt laten.

draadloos kunt bedienen. Het is

De keuze voor het juiste materiaal is

zelfs mogelijk om van te voren te

erg belangrijk en voor elk budget is

programmeren hoeveel licht er in de

er een oplossing voorhanden. Laat

ochtend door de jaloezieën schijnt.

je adviseren in de BINNEN winkel

Je hebt er geen omkijken meer naar.

over geschikte binnenzonwering voor

Wij zijn er klaar voor, kom maar op

jouw huis.

met die zon!

14 MAGAZINE

verschillende
je

de

oplossingen

binnenzonwering

Maak een afspraak
op BINNEN.nl

hot
spots
DE LEUKSTE ITALIAANSE
RESTAURANTS IN NEDERLAND

Slow food, real food.
Italianen maken echt eten, zo vinden ze
zelf. En we geven ze geen ongelijk. De pure
smaken van de traditionele ‘slow’ keuken
van Italië blijven favoriet. Ook in eigen land
kun je genieten van al het lekkers uit de
Italiaanse ‘cucina’.

Pizzabar Nolita
Lange Veerstraat 17
Haarlem
www.nolitapizzabar.nl
Lekker Italiaans, in een ongedwongen sfeer en
in een hip-met-hout interieur én marmeren
tafeltjes, eet je bij Pizzabar Nolita in Haarlem.
Verwacht pure antipasti, goede pizza’s en
heerlijke ‘dolci’ zoals panna cotta, tiramisu en
natuurlijk… ijs!

Restaurant Alice
Verlengde Herenweg 46
Groningen

Pizza uit een bus

www.restaurantalice.com

www.mrsitaly.com

De jonge chef-kok Alice Colombari kookt de

Mrs Italy bakt de lekkerste verse pizza’s

sterren van de hemel, vooral haar tortellini

gewoon aan huis. Dat doet ze (bijna) dagelijks

is befaamd. Reserveren is dus aan te raden

met een tot pizzabakkerij omgebouwde bus in

in dit familierestaurant; haar broers doen

het Gooi. De bus voor laten rijden op locatie -

de bediening en moeder Enrica zorgt voor

voor een feestje of verjaardag - kan ook, maar

bijpassende wijnen.

dan wel even reserveren.

MAGAZINE 15

INGREDIËNTEN
• Tortellini (het liefst verse
uit Castelfranco Emilia)
• Parmaham
• Mortadella uit Bologna
• Parmigiano Reggiano
• Eieren
• Goede zelfgetrokken
bouillon

16 MAGAZINE

TORTELLINI
TRADITIONELE INGREDIËNTEN
Voor échte Tortellini Tradizionale raadt Alice aan

een gevulde pasta die wordt opgerold. In Castelfranco

om te zoeken in het Italiaanse dorp van haar jeugd.

Emilia eten ze deze smaakvolle met vlees en kaas

Zelfgemaakt zou het beste zijn, maar het is een lastig

gevulde pasta gekookt in zelfgetrokken bouillon,

werkje met een geheim recept en vind eerst maar

zonder saus of andere ingrediënten. Zo komen de pure

eens een oma die het je wilt leren. Tip: je kunt ook

smaken het best tot hun recht. In de regio Modena,

afreizen naar Groningen om dit authentieke recept

maar zeker in Castelfranco Emilia vind je de originele

rechtstreeks uit de keuken van Alice te proeven.

huisgemaakte tortellini in delicatessenwinkels, niét

Ciao, échte
tortellini eet je
in Groningen bij
de jonge chef
Alice Colombari

in de supermarkt. De traditionele tortellini wordt
Het recept voor de traditionele tortellini komt uit

gemaakt van eieren en meel van hoge kwaliteit.

Castelfranco Emilia, Alice’s geboortedorp. Tortellini is

Buon appetito!!

3 vragen aan
Alice Colombari (23)
chef-kok

1

Wat is het geheim van tortellini? ‘Het recept van de originele tortellini is overgedragen van generatie op generatie.

Het geheim zit in elk ingrediënt en in elk hapje. Het deegrolletje is gevuld met de culinaire traditie van het dorp waar
ik vandaan kom: Castelfranco Emilia.’
2

Wie zijn je voorbeelden? ‘Ik heb met geweldige chefs mogen werken, waar ik veel van heb geleerd over koken,

maar ook over het restaurantleven en hoe je goed als team samenwerkt. Een van die chefs was Massimo Bottura, een
goed voorbeeld van een chef die een team prettig kan laten samenwerken alsof het familie is.’
3

En dan is er jouw oma… ‘Mijn oma kan enorm goed koken. Zij leerde mij om echte tortellini te maken. Vlak voor kerst

gingen we altijd naar haar huis om samen tortellini te maken, maar die waren zo lekker dat we ze meestal al rauw opaten.
Mijn oma moest een dubbele hoeveelheid tortellini maken voor kerst vanwege mijn gesnoep én dat van mijn broers…’
Benieuwd geworden hoe deze heerlijke tortellini smaakt? kom dan proeven in restaurant Alice in Groningen.
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Alles draait
om het advies
Bij woonadviseurs van BINNEN ben je aan het goede adres
Zoals bij al onze BINNEN adviseurs, ontvangen klanten in de winkel een
passend advies over vloeren, gordijnen en binnenzonwering. Dit advies wordt
helemaal afgestemd op jouw woonsituatie en persoonlijke stijl.

Ondernemers met de BINNEN formule blijken
bijzonder gepassioneerde vakmensen die

‘Een fijn
interieur
begint met
goed advies’

hun vak niet alleen leuk vinden, maar ook
serieus nemen. ‘Alles draait om het advies
dat je mensen geeft, dat moet aansluiten
bij hun wensen én budget. Dat betekent niet
alleen dat je goed moet vragen, maar ook
dat je gedegen kennis moet hebben van de
producten. Anders kun je nooit het vertrouwen
opbouwen en ben je dat vertrouwen eigenlijk
ook niet waard’.
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De ondernemers beschouwen de collectie van

collecties en stalen, maar ook kennis en kunde

BINNEN als een soort gereedschapskoffer.

waaruit wij kunnen putten. Daarmee bedienen

‘In die toolkit zitten allerlei gereedschappen:

wij onze klanten van het beste interieuradvies.’

Sommige woonwinkels werken al meer dan

hoogwaardige collecties vloeren, gordijnen

15 jaar als adviseurs met het merk BINNEN.

en binnenzonwering. Wat BINNEN specialisten

‘Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die

ook bindt, is hun hoge mate van vakmanschap.

je als interieuradviseur hebt met BINNEN

Dit zie je bijvoorbeeld terug in de aandacht en

achter je naam. Onze winkels staan bekend

tijd die besteed wordt aan scholing. ‘Wij zien

om de bijzonder goede dienstverlening.’

ons advieswerk echt als een vak. Alles wat

Woonwinkels

wij doen draait om maatwerk; van advies, tot

die

het

merk

BINNEN

mogen voeren, beschikken over mooie en

inmeten en realisatie bij de mensen thuis.’

De vakmensen van BINNEN gaan regelmatig
op cursus en blijven zo op de hoogte
van de laatste trends en ontwikkelingen.
‘Vakmanschap en maatwerk zijn steeds
belangrijker. Dat komt ook omdat onze
klanten steeds diverser zijn; geen woonwens
is gelijk. Dat maakt het werk leuk, maar
ook het geven van een goed advies steeds
belangrijker. En dat is precies wat klanten van
een BINNEN specialist mogen verwachten’.
Wil je ook advies over vloeren, gordijnen of binnenzonwering van een
BINNEN adviseur? Kijk op onze website
www.BINNEN.nl en maak een afspraak.
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PVC vloer Impress Laurel Oak Moduleo
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Vloeren
trends
Dit zijn de
vloerentrends
van dit moment

Houd je van rust en ruimte? Dan past
de Scandinavische interieurstijl waarschijnlijk goed bij jou. Een effen vloer
geeft je interieur een neutrale basis.
Dit geldt ook zeker voor tapijt.

De opmars van rijke en warme kleuren
in ons interieur gaat ook dit jaar door
en daagt het nog altijd populaire
Scandinavische interieur uit. Deze
grote woontrend laat ook de vloeren
van BINNEN niet onberoerd.

Een vloer in een warme houtkleur
sluit goed aan bij deze kleurrijke
interieurtrend. Door te kiezen voor
een PVC vloer heb je een vloer die
niet van een echte houten vloer te
onderscheiden is. Daarnaast heb je veel
voordelen omdat dit type vloer zeer
onderhoudsvriendelijk is in het gebruik.

Tapijt Canada BINNEN collectie
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gebruik zachte producten
Wees voorzichtig met de stofzuiger.
Kies bij het zuigen van de vloer voor de
‘borstelstand’ om krassen en een doffe
uitstraling van je vloer te voorkomen.

1

Voeten vegen a.u.b.!
Leg een goede schoonloopmat neer
en houd zand buiten de deur. Zand

Voorkom krassen

schuurt namelijk de vloer.

Til je meubels liever op, schuiven kan

2

3 tips
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namelijk voor krassen zorgen. Stoelviltjes onder de poten helpen ook
om je vloer langer mooi te houden.

Hoewel een pvc vloer onderhoudsarm is, kan
een beetje onderhoud geen kwaad. Met deze tips
geniet je jarenlang van een stralende vloer.

3

De woontrends zien we ook bij de
keuze voor een nieuwe vloer terug.
De uitgangspunten zijn immers vaak
hetzelfde. Zo trekt de motiefvloer
dankzij de luxueuze uitstraling veel
belangstelling net zoals donkerder
gekleurde dessins. Zolang de vloer
maar

luxe,

warmte

en

comfort

uitstraalt. Wat dacht je bijvoorbeeld
van een vloer met een 3D kubus
uitstraling? Je moet het durven, maar
het oogt super trendy.

materiaal
Qua materiaal is PVC niet meer te
stoppen. De kwaliteit en uitstraling
van

deze

verbeterd,

vloeren

zijn

dat

keuze

de

dusdanig
steeds

vaker op dit materiaal valt voor
een vloer. De voordelen zijn enorm:
onderhouds- en geluidsarm, geschikt
voor vloerverwarming en met een
levensduur van meer dan 30 jaar ook
nog eens een duurzame keuze.
Het kopen van een nieuwe vloer is
een leuke, maar lastige uitdaging.
Het is erg belangrijk dat een vloer
goed bij jou en je leefsituatie past. Wij
zijn hier dagelijks mee bezig en
helpen je graag met het maken van de
juiste keuze.
Gordijn Ceder de Ploeg
PVC vloer Moods Diamond 3D Cubes soft Moduleo
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Snel
effect
met een
vloerkleed
Met een vloerkleed zorg je voor warme
voeten en demping van geluid. Maar
ook voor een snelle make-over van je
interieur. Daar kun je mee spelen.

Toe aan een update van je interieur
zonder al te veel veranderingen?
Door het kiezen van een vloerkleed
geef je in een handomdraai een twist
aan de sfeer van de kamer. Zacht en
hoogpolig zorgt voor een knus en
behaaglijk

gevoel.

Een

uitbundig

patroon en kleur geeft een pittig
accent in een rustige setting. De basis
blijft gelijk, maar door het toevoegen
van een vloerkleed kan de hele ruimte
anders aanvoelen. Een vloerkleed kan
- zonder al te veel aandacht te vragen voor verbinding in de zithoek zorgen.
Zo creëer je met een kleed een eiland
in grote ruimtes. Plaats de bank,
fauteuils, verlichting en salontafel op
het vloerkleed en er ontstaat direct
een logische indeling.
Vloerkleed Asteranne Desso
PVC vloer Colette BINNEN collectie
Houten jaloezieën van Luxaflex ®
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uitbundig patroon, sprekende kleuren
of een afwijkende vorm en doorbreek
de stijl. Een vloerkleed met een losse,
hoge pool of juist een stoer kortpolig
kleed met leren band, zorgt voor
contrast in een harmonieus interieur.
Ook in de slaapkamer en de hal
zorgen

vloerkleden

voor

warmte

en sfeer. Breek een lange gang
met een loper of verleng het bed
optisch door een kleed royaal uit te laten
steken aan het voeteneind.
Met een vloerkleed op de vloer geef
je je interieur snel en gemakkelijk
iets extra’s. Of het nu gaat om warme
voeten, een betere akoestiek of kleur.
Het vloerkleed is de snelle en flexibele
Vloerkleed Desso&Ex Desso

smaakmaker in elk huis.

Ook leuk: kies voor een vloerkleed in de
zithoek maar leg er ook eentje onder
de eettafel. Zo deel je je woonkamer
op in twee gedeeltes, zonder een
echte

afscheiding

te

gebruiken.

Een effen vloerkleed in een neutrale
kleur zorgt voor warme sfeer en
dempt het geluid, zonder te veel op
te vallen.
Met een vloerkleed kun je ook, in een
handomdraai, een statement maken.
Kies voor een vloerkleed met een

Vloerkleed Touch Extra Parade
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Taste
KOFFIEDRINKEN: DE ITALIANEN ZIJN ER DOL OP EN WIJ NEDERLANDERS SNAPPEN
DIT STUKJE DOLCE VITA MAAR AL TE GOED! THUIS DRINKEN WE GRAAG EEN KOPJE
GOED GEBRANDE, LEKKERE KOFFIE. EN HET APPARAAT MAG IN HET OOG SPRINGEN!
HET RETRODESIGN MET MODERNE TWIST EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE MAAKT DE
IPERESPRESSO KOFFIEMACHINE VAN ILLY TOT EEN STIJLICOON VAN DEZE TIJD.

Binnen
handbereik een
kopje typisch
Italiaanse
espresso.

ILLY FRANCIS FRANCIS X7.1 IPERESPRESSO ROOD Deze koffiecupmachine maakt met het grootste gemak heerlijke espresso
of lungo. Laat je verrassen door de diverse gebrande koffie van illy welke op een duurzame manier verwerkt wordt.
Prijs € 199,- (www.illy.com)
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hot
spots
EXPO, HOTEL & MEER

Zin om je onder te dompelen in
Italiaanse sferen? Wij verzamelden de
leukste tips met de smaak en stijl van
Italië. Met deze leuke uit-tips in eigen
land komt dat helemaal goed.

Hotel Boticelli
Papenstraat 11
Maastricht
www.hotelboticelli.nl
In een oud wijnkoophuis, een pakhuis en een
romantische binnentuin in Maastricht huist
Hotel Boticelli - geboren uit liefde voor Italië
en de Renaissance. Boticelli is opgezet als een
klein villahotel zoals je die veel ziet in Italië en
gedecoreerd met klassieke trompe l’oeuils.
Italiaanse tuinen
Sprezzatura

De Tuinen van Appeltern

Drents Museum

Walstraat 2a, Appeltern

Brink 1, Assen

Van maart t/m november dagelijks open

www.drentsmuseum.nl

www.appeltern.nl

Bij Italiaanse kunst denk je al snel aan antieke

In de Tuinen van Appeltern wandel je door maar

kunst, maar het Drents Museum toont met

liefst 200 inspiratietuinen, waaronder ook een

Sprezzatura ‘jong’ werk van 40 schilders uit de

Italiaanse tuin met typische gele tuinmuren,

periode 1860-1910. Het is kunst waarvan je zin

cipressen en een loofboog. Appeltern levert

krijgt in Italië. Sprezzatura staat dan ook voor

bovendien een praktisch plan voor een Italiaanse

‘zwier en virtuositeit’.

tuin bij je thuis. Italië is dichterbij dan je denkt.
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Orlandi

Ga je dit jaar op vakantie naar
Italië? Bekijk dan eens of Milaan
op de route ligt. De modestad is
sowieso een bezoek waard en
de designgalerie van Rossana
Orlandi is voor design-lovers
een echte aanrader.

In gesprek met
de Italiaanse
designexpert
Rossana Orlandi,
die een voorliefde
koestert voor
Dutch Design.

Heb je haar eenmaal gezien, dan vergeet je

knot vastgemaakt in haar nek. Dat geeft haar

wit montuur maken van haar een design

haar nooit meer. Rossana Orlandi is een frêle

helemaal niet de uitstraling van een oma,

verschijning op zich. Rossana twijfelde ooit

Italiaanse dame op leeftijd - ‘een aantal jaar

in tegendeel zelfs. Haar gestileerde outfits

tussen bloemist worden of modeontwerpster.

geleden geboren’, doet ze vragen naar haar

- vaak in wit - haar vuurrode nagels en

Het werd dat laatste, vooral omdat ze er slecht

leeftijd steevast af - met grijze haren in een

dito lipstick en haar enorme bril met rond

tegen kon dat bloemen verwelken. Na haar
kinderjaren in de buurt van Varese in NoordItalië, koos ze voor de modeopleiding aan het
Instituto Marangoni in Milaan. Ze specialiseerde zich in het ontwikkelen van garens en
kleuren en werkte voor grootheden als Kenzo,
Issey Miyake, Donna Karan en Giorgio Armani.
Later had ze een tijdje een eigen modelijn
in breisels.
In 2002 gooide ze het roer om en dat was
het begin van haar enorme succes als design
curator. Haar oog viel op een oude stropdassenfabriek midden in Milaan, het was te
koop inclusief een flinke voorraad dassen. Ze
zag direct de potentie van het authentieke pand
met meerdere etages, een kelder en een door
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Dutch

n
g
i
s
De

wijnranken overgroeide binnenplaats. Dit zou
haar galerie worden. De twee grote knalrode
metalen letters R en O kondigden haar komst
aan en zijn na bijna zeventien jaar nog steeds
een baken bij de toegangspoort.
‘Als je in de mode werkt en zoals ik voor
spinnerijen, ben je altijd op zoek naar trends
in garens en in kleuren. Daar heb ik mijn
oog ontwikkeld en hoe ik verder kan kijken’,
vertelt Orlandi als we haar spreken tijdens de
designweek van Milaan. Ze struinde eindeloos
door de stad, het liefst Londen, om nieuwe
trends te spotten nog voor ze konden
bestaan. ‘Maar ook design is altijd een enorme
inspiratiebron geweest.’
Haar galerie moest het nieuwe centrum voor
Italiaans design worden, maar dat pakte
anders uit. Ze viel - in Stockholm nota bene
- als een blok voor onze eigen Piet Hein Eek,
de Eindhovense ontwerper die ooit bekend
werd met zijn sloophouten kasten. Inmiddels
is hij als een zoon voor haar en een vaste
exposant tijdens de designweek van Milaan
elk jaar in april. Orlandi, op haar beurt, is met
regelmaat te vinden in Eindhoven op zoek
naar de jongste lichting Dutch Design.
Maarten Baas, Scholten & Baijings, maar ook
het Italiaanse ontwerpduo Formafantasme
ontdekte ze in Eindhoven en bracht ze naar
Milaan. ‘Als ik iets mooi vind, blijkt het heel
vaak ‘Dutch’. Dutch Design is functioneel,
helder en lekker eigenwijs.’
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Tijdens de designweek ontploft het oude

GALERIE ROSSANA ORLANDI

dassenfabriekje elk jaar bijna; zo vol staat

Van maandag t/m zaterdag geopend

het met de vondsten van Rossana. Het is

van 10:00 - 19:00 uur

de absolute must-see van design-lovers en

Via Bandello 14, Milaan

-professionals. Aan het einde van de

www.rossanaorlandi.com

middag ontmoeten ze elkaar graag onder de
wijnranken op de binnenplaats, voor de
gelegenheid omgetoverd tot een van de
leukste terrassen van Milaan. Maar ook door
het jaar heen is Galerie RO een prima plek voor
een designstop. Reserveer een uurtje - of twee
- en dwaal door de gangetjes en trappetjes van
de oude fabriek om je eigen designfavorieten
te spotten. En wie weet spot je Rossana Orlandi
er zelf wel.
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green
FRIS HET JAAR TEGEMOET MET MINSTENS VIJFTIG TINTEN GROEN; NOG STEEDS EEN ECHTE
TRENDKLEUR. OF JE NU HOUDT VAN EEN BOTANISCHE SFEER, URBAN JUNGLE OF KIEST VOOR
INDUSTRIEEL: EEN TOEFJE GROEN DOET HET ALTIJD GOED.

Groen in je
interieur zet
de toon en dit
kan op meer
manieren dan
alleen met
planten.

02

01

04
03
05

06

01 HKLIVING Fijne industriële look met hanglamp Lab € 29,95 02 HAY Lekker hip ‘slow’ koffie zetten met deze
Sowden koffiezetter € 79,- 03 HKLIVING Alleen de onderkant van broodplank Rond is gekleurd € 11,95
04 FORBO Love Life Marmoleum vanaf € 35,- per m 2 05 BINNEN COLLECTIE Aluminium jaloezieën - 25 mm maatwerk
06 URBANISTA Detroit koptelefoon € 69,99
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BINNEN #binnen #BINNENstaatjegoed #online

Altijd op zoek naar de nieuwste inspiratie voor
je interieur? Volg BINNEN op social media en
blijf op de hoogte van de laatste trends. Je
vindt ons op Facebook, Instagram en Pinterest.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl
FACEBOOK

INSTAGRAM

PINTEREST
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Laat je inspireren
op BINNEN.nl

MAGAZINE 35

Gordijn Nimalie BINNEN collectie
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Creëer sfeer
met de gordijnen
van Binnen
Lekker knus op de bank, drankje

half werk en komen graag even thuis

erbij en kaarsjes aan met eventueel de

kijken naar je woning en inrichting.

gordijnen dicht. Creëer je eigen sfeer

We adviseren en meten alles secuur

met de uitgebreide gordijnen collectie

op. BINNEN werkt met eigen stoffeer-

van BINNEN.

ders, dus je krijgt gegarandeerd een
vakman over de vloer.

De collectie gordijnen van BINNEN
bestaat uit topmerken die elkaar
naadloos aanvullen en een ruime
keuze van dessins en materialen aanbieden. Of je nu houdt van tijdloos,
liever de laatste trends volgt of juist
graag iets exclusiefs in huis haalt: voor
elke woonwens is er een passende
oplossing.
De gordijnen bij BINNEN zijn gemaakt
van topkwaliteit. Wij leveren geen
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Nordic style
Als je houdt van een Scandinavische
woonstijl, dan passen gordijnen van
een lichte stof uitgevoerd in een

1

zachte pastelkleur - of zelfs wit daar het beste bij. Denk wel aan een
eventuele voering van de gordijnen
om ze verduisterend te maken.

Urban style
In de stadse stijl mag het
uitgesproken en zelfs een beetje

Botanisch en bloemig
Het is dé trend van dit moment:
prints van bloemen en planten.

2

Dit kan natuurlijk in het wit maar
ook mooie diepe groentinten gaan
uitstekend samen met deze trend.

3 tips
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‘clashen’ of botsen. Kies daarom
voor een dessin dat er uitspringt.

3
Ben je op zoek naar extra sfeer én privacy?
dan zijn gordijnen een goede oplossing! maak een
keuze die bij jou past met de laatste trends.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl

meer merken met rijke en sfeervolle
gordijnstoffen. In de winkel laten we je
graag de hele collectie zien.
Er zijn ook collecties die inspelen op
kunst en design. Kendix is hier een
mooi voorbeeld van. Wist je dat zij
vroeger kunstenaars uitnodigden om
patronen voor gordijnen te ontwerpen?
Zijn deze gordijnen iets te uitgesproken
voor jouw interieur? Er zijn talloze
opties in de collectie gordijnstoffen van
BINNEN; van landelijk en neutraal tot
rijk en warm. Het is belangrijk om de
kleur en het materiaal van de gordijnen
goed af te stemmen op de rest van
jouw interieur. Wij helpen je graag om
tot een goede keuze te komen.
Gordijn Cyprus Artelux

De adviseurs van BINNEN ontdekken

Houd je van een tijdloos interieur

aandacht contrast en verrassende

graag samen met jou welke sfeer het

dat aansluit bij de laatste trends,

details zijn aangebracht. Dankzij een

beste bij jou en je interieur past.

dan slaag je ongetwijfeld met onze

moderne en efficiënte manier van

We komen graag langs om te kijken

uitgebreide collectie. Neem eens een

werken zijn zij meester geworden

en alles exact op te meten, zodat je

kijkje bij de kleurrijke collectie van

in het inspelen op de laatste trends.

gordijnen perfect op maat worden

bijvoorbeeld Artelux, waar met veel

Uiteraard heeft BINNEN nog veel

afgeleverd.
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2

TIP 1:

1

Met gordijnen zet je de toon
Een druk interieur gedijt goed bij rustige
gordijnen. Een stemmig interieur fleurt op van een
toef kleur in de gordijnen. Daar kun je mee spelen.

TIP 2:
Begin met de vloer en de wand
Als regel geldt: begin met de vaste elementen
zoals vloer en wanden en stem de keuze van je
gordijnen daar op af.
3

Tip 3
Beoordeel eerst goed de ruimte
Kijk goed naar de ruimte; zijn de ramen klein of
juist groot? Mogen de gordijnen veel aandacht
trekken of juist liever niet?

TIP 4:
4

Kies kleur bewust
Zorg voor zowel lichte als donkere kleuren in
je palet. Felle kleuren doen het goed bij een
grijze wand. Een donker gordijn zorgt voor

5

contrast bij een witte wand.

TIP 5:
Gordijnen als kleuraccent
Heb je veel grijze en beige tinten in je huis?
Kies dan voor tenminste één levendig kleuraccent. Zeeblauwe of koraalrode gordijnen
steken mooi af bij een grijze muur.

10 tips
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waar je op moet letten
bij het aanschaffen
van gordijnen.

7

Tip 6:

6

Wissel kleur en dessin af met
neutrale tinten
Kies je voor kleur en wilde patronen? Neem
dan ook minstens een neutrale kleur die je laat
terugkomen. Dat zorgt voor een stevige basis.

Tip 7:
Kies voor gemak
Wist je dat je naast lampen ook raamdecoratie
elektrisch kan aansturen? Super gemakkelijk
te bedienen vanaf je bank of in te stellen
voor de vakantie.

Tip 8:
8

Kies voor de lange termijn
Kies een kleur die je echt mooi vindt en die
goed past bij de sfeer waar je van houdt.

9

Tip 9:
Pas warme en koele kleuren in de juiste
ruimtes toe
Warme kleuren zorgen voor sfeer, koele
tinten passen beter in zakelijke ruimtes en
lichte tinten maken de ruimte optisch groter.

Tip 10:
Gebruik kleurstalen
Maak je keuze niet uit een folder of van een
site, maar probeer de stalen uit in je huis.
Pas dan zie je het effect van de kleur.

10
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trendKleur
van het jaar
De jaren ‘tien van deze eeuw? Die gaan de geschiedenis in als
het tijdperk van de warme kleuren. De kleur roze - van pittig
koraalroze (Pantone 2019) tot ‘houtroze’ (Flexa 2018) - speelt de
absolute hoofdrol. De verfmakers van Sherwin & Williams voegen
daar voor 2019 het mooie ‘Terra Roza’ aan toe.
De matte en aardse tint met een zweem roze, geeft karakter aan
elk interieur en laat zich verrassend goed combineren. Voor elke

Terra Roza

stijl een vleug Terra Roza.

In vloerkleden

In accessoires

In raamdecoratie

Vind je de kleur Terra Roza lastig toe te pas-

Het is een kleur met karakter van zichzelf, maar

Spelen met kleur kan bij uitstek in raam-

sen? Kies dan voor grote kleurvlakken en

Terra Roza doet het ook goed samen met an-

decoratie, waarbij soms meer en soms minder

begin met een vloerkleed in deze aardse tint

dere sprekende tinten zoals diepbruin, leem,

zichtbaar is. Durf te variëren en kies voor

voor een snel en warm effect.

vaalblauw en vergrijsd wit.

deze warmroze aardse tint.
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binnenzonwering

Zonlicht?
ja Graag,
maar niet
overal
Zonlicht is goed voor ons. Onze bloeddruk, huid en
botten worden er beter en sterker van. Bovendien voelen
we ons ook een stuk opgewekter. Maar te veel zonlicht
kan in huis op sommige momenten lastig zijn. Daarom is
de keuze voor de juiste binnenzonwering belangrijk.

Horizontale jaloezieën van de BINNEN collectie
MAGAZINE 43

Het type binnenzonwering en de stof
die je daarvoor kiest, hangt sterk af
van de ruimte en het doel waarvoor je
deze gaat gebruiken. Er zijn verschillende opties mogelijk.
Voor de slaapkamer ligt de keuze voor
verduisterende raamdecoratie voor
de hand. Daarmee houd je de zon op
een lome zondagochtend lekker lang
buiten. De verduisterende binnenzonwering kun je ook goed combineren

‘‘Binnenzonwering
wordt gekozen
op basis van de
lichtinval’’

Rolgordijnen van de BINNEN collectie

Dupligordijnen van de BINNEN collectie
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met een semi-transparante raam-

In een werkkamer ligt de keuze voor

decoratie. Want ben je eenmaal op-

een inbetween meer voor de hand.

gestaan en komt het zonlicht lekker

Werken bij zonlicht is prettig, maar

binnenstromen in de slaapkamer, dan

als dit te fel is, kan het storend zijn.

kun je daarmee het licht verzachten.

Let bij de keuze voor binnenzonwering

En het biedt tegelijkertijd privacy

goed op de stand van de ramen ten

tegen inkijk.

opzichte van de zon.

Ramen op het noorden zullen minder
direct zonlicht binnenlaten dan een
venster op het zuiden. Een inbetween
decoratie zit, zoals de naam al doet
vermoeden,
verduisterende

precies
en

tussen

een

transparante

raamdecoratie in. Dankzij deze semitransparante

raamdecoratie

wordt

licht gefilterd doorgelaten.

Verticale jaloezieën van de BINNEN collectie

In de woonkamer is een combi-

En heb je geen zin om steeds naar het

natie van verschillende materia-

venster te lopen? Geen punt. Er zijn elek-

len geschikt. Overdag is ‘zon in de

trische systemen waarmee je de raam-

kamer’ heel fijn, maar ‘s avonds zijn

decoratie op afstand kunt bedienen.

privacy en weinig inkijk gewenst. Je

Verticale jaloezieën van de BINNEN collectie

kunt bijvoorbeeld kiezen voor verti-

Welke keuze je uiteindelijk maakt,

cale jaloezieën. Door de stand gedu-

hangt natuurlijk van je eigen wensen

rende de dag te veranderen, bepaal

en budget af. De adviseurs van BINNEN

je zelf gemakkelijk hoeveel licht er

helpen je graag om binnen elk budget

binnenkomt.

tot een prachtige oplossing te komen.
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jaloezieën
Strak en spannend
Horizontale jaloezieën zorgen voor
een mooie strakke afwerking. Het

1

creëert een spannend lijnenspel zonder dat de sfeer kil wordt. Uitgevoerd
in hout geven ze een warme lichtinval en passen ze perfect bij zowel
een lichte als donkere ruimte.

Domotica
Gemakkelijk en snel

2

Wist

je

dat

raamdecoratie

Rolgordijnen
Opgeruimde look

elektrisch aan te sturen is? Met de

Bijzonder functioneel én met een

bedien je gemakkelijk jouw

opgeruimde look. Een ruime keuze in

gordijnen of binnenzonwering

kleur en dessin en bijzonder geschikt

zonder op te staan.

voor een eigentijds interieur.

3 tips
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Powerview ® Pebble ® van Luxaflex ®

3
met raamdecoratie geef je de final touch aan je
interieur. deze tips helpen je alvast op weg en we
adviseren je ook graag in de binnen winkel.

Moodboard
01

02

03

04

05

06

07
08

1. PVC Vloer Moduleo - Impress Country Oak 2. PVC Vloer BINNEN collectie - Carla
3. Gordijn Kendix - Ode 4. Horizontale jaloezie Luxaflex® - 25 mm - kobaltblauw
5. Tapijt Desso - Regular Denim 6. Plissé Shades Luxaflex® - 20 mm - donkerblauw
7. PVC vloer Moduleo - Diamonds 3D Cubes soft 8. Gordijn BINNEN collectie - Kiko
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1

Wijn: Romeo del Castello

(ViniVeri)

OP REIS DOOR ITALIË VIA HET GLAS

Herkomst: Sicilië, Gedurfd wijntje
Op het zonovergoten eiland Sicilië, aan de voet
van de metaforische laars van Italië, vind je

Nils Bugge werd lang geleden verliefd op

naast geweldige natuur en resten van de antieke

Italië én de wijnen van het land. Sinds 2013

beschaving de vulkaan Etna. Wijnmaakster

importeert hij met BeVino wijnen die hij

Chiara Vigo maakt, net als haar grootvader

zelf ontdekt tijdens zijn reizen door Italië.

100 jaar geleden, op biologische wijze wijn aan de

‘Italianen zijn enorm lokaal en op hun familie

voet van de nog altijd actieve vulkaan. Dat is niet

gericht. Elke streek en ieder dorp heeft zijn

geheel zonder gevaar. Chiara weet er alles van. Bij

eigen karakter. Dat proef je op je bord met

een grote uitbarsting in 1981 is een deel van het

heerlijke lokale specialiteiten én in het glas.

domein verwoest. Gelukkig bleef één van de be-

Italië zit nog vol onontdekte, lekker eigenwij-

langrijkste wijngaarden met 70 tot 100 jaar oude

ze wijnhuizen’, vertelt Nils. Via het glas neemt

stokken gespaard. De wijngaard wordt nog altijd

hij ons mee op reis door Italië.

begrensd door een imposante muur van gestolde
lava. Die spanning proef je terug in het glas.

2

Wijn: Montepulciano d’Abruzzo

Herkomst: Abruzzo, Intrigerend en vol
Ten oosten van Rome ligt de regio Abruzzo aan
de Adriatische zee. Om onverklaarbare redenen is
Abruzzo niet zo bekend bij toeristen. De prachtige
natuur van groene wilde heuvels die uitkomen in
zee, maken een overweldigende indruk. De bruine beer komt hier voor in drie nationale parken.
Met dergelijke schoonheid moet je voorzichtig
omgaan en dus werkt wijnhuis Ausonia biodynamisch. De Montepulciano d’Abruzzo die zij
maken is niet te vergelijken met de flessen die
je in de supermarkt vindt. Die zijn vaak makkelijk
drinkbaar, maar ook een beetje vlak. De wijn van
Ausonia is net zo intrigerend als de natuur die
hem voortbrengt.
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3

Wijn: Arneis

Herkomst: Piemonte, Pluk de dag

Laat je meevoeren
op deze wijnreis
door Italië. Nils
Bugge deelt door
hem ontdekte
parels die het
proeven meer dan
waard zijn.

Een tip voor gastronomen die een bestemming
zoeken voor de maand oktober: overweeg een
bezoek aan Langhe, Roero en Monferrato in
de regio Piemonte, met Turijn als hoofdstad voor
fijnproevers. In deze door Unesco beschermde
wijngebieden wordt niet alleen wijn geoogst,
maar ook gejaagd op witte truffel. Hier
draait het leven om genieten en het plukken
van de dag. Zo maken de zusjes Monica en

2

Daniele Tibaldi hun wijn; geleerd van opa
en papa. Deze Arneis laat je niet lang in de
kelder liggen, hij is zo frivool en lichtvoetig
dat je deze gelijk wilt drinken. Salute!

4

Wijn: Prima Terra

Herkomst: Cinque Terre, Vijf smaken in één glas

1

In het noordwesten van Italië, in de regio
Liguria, vinden we de vijf beroemde dorpjes
van Cinque Terre. Hier rijzen bergen steil
omhoog, als ware kliffen die recht uit
zee steken. De wijnbouw vindt plaats op
terrassen. In de zomer wandelen miljoenen
toeristen door het gebied. ‘s Winters bieden
bewoners en wijnmakers weerstand tegen de
elementen die soms uithalen in de vorm van
aardverschuivingen. Op deze bijzondere plek
is één van de meest eigenzinnige wijnmakers
van Italië te vinden: Walter De Battè. Hij maakt

3
4

wijn met oog voor het mileu op de hoeve
Prima Terra. Zijn wijnen smaken volgens een
Amerikaanse recensent ‘als een door De Battè
gecomponeerde lofzang op de regio’.
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Laat je inspireren
op BINNEN.nl

MAGAZINE 51

Moodboard

01

02

03
04

05
06

08

07

09

1. Vinyl Forbo - Allura stone 2. Duette® Shades Luxaflex® - 25 mm - offwhite 3. Inbetween CC by Jab - Talo
4. Horizontale jaloezieën Luxaflex® - 25 mm - okergeel 5. Horizontale jaloezieën Luxaflex® - 25 mm - wit
6. Tapijt BINNEN label Crypton - blauwgroen 7. Gordijn BINNEN label - Kid
8. Marmoleum Forbo - Fruit punch 9. Tapijt BINNEN label Crypton - okergeel
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Vloeren

De bEste
Vloer
voor jouw
woonstijl
De keuze voor een vloer maak je niet elke week
en is bepalend voor de basis van je interieur.
Welke vloer past goed bij jouw woonstijl? Aan de hand
van drie populaire stijlen helpen we je op weg.

PVC vloer Impress Sherman Oak Moduleo
MAGAZINE 53

natuurlijke
materialen
creëren
een warm
interieur

Vinyl vloer Novilon Prima Novilon

De landelijke woonstijl is een populaire
woonstijl in Nederland. In dit interieur spelen
nostalgie, comfort en handwerk een belangrijke
rol om zo een knusse en warme sfeer te creëren.
Karakteristieke kenmerken zijn doorleefde
objecten en natuurlijke materialen. Qua
woningtextiel wordt er veel gebruik gemaakt
van linnen en katoen, vaak uitgevoerd in grove
weefsels. Zwart, bruin, wit, en pasteltinten
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vormen de basis van dit interieur aangevuld
met accenten in zilver, koper en goud. Voor
de vloer wordt vaak gekozen voor een
donkere hout look-a-like met een uitgesproken
structuur, uitgevoerd in brede planken. Maar
ook een grijze vloer met betonlook kan passen
PVC vloer Colette BINNEN collectie

of een white wash-look.

PVC vloer Allura Forbo
MAGAZINE 55

Kies voor 'zachte' zeep
Gebruik een mild schoonmaakmiddel. PVC is
gemaakt van kunststof en bijtende schoonmaakmiddelen kunnen de vloer dof maken.
Een speciaal voor de PVC vloer geschikt middel
maakt schoon zonder schade.

2

Potten op pootjes
Zet bloempotten nooit recht-

1

streeks op de vloer. Plaats
ze op schoteltjes, of gebruik

snel weer schoon

van die leuke hippe ‘planten-

Het is voor elke vloer belangrijk om

stands’ die je tegenwoordig

vlekken gelijk schoon te maken, zo

veel ziet. Zo voorkom je dat er

ook bij PVC. Vocht kan anders in de

per ongeluk water tussen de

vloer trekken.

pot en de vloer komt.

3 tips
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Hoewel een pvc vloer weinig onderhoud
nodig heeft, kun je met deze tips nog
jarenlang van je vloer genieten.

3

PVC vloer Impress Sherman Oak Moduleo

Bijna net zo in trek als de landelijke woonstijl

De laatst jaren is de industriële woonstijl erg

is het Scandinavische interieur. De basis is wit

gewild en kent allerlei varianten, zoals urban

in combinatie met grijstinten, pasteltinten met

living. Het draait om ruimte en transparantie

hier en daar een zwart accent voor het contrast.

met een ruig randje. De basis van deze inrich-

Om deze basis te versterken is de vloer licht

ting is altijd hetzelfde: strakke lijnen, eerlijke

van kleur en het liefst geïnspireerd op lichte

materialen en duidelijk zichtbare constructie-

houtsoorten. Een vloer van compleet witte

details. Het is ook een interieur waar kunst,

planken zou uitstekend passen. Maar ook een

uitgesproken objecten en vintage meubelen te

linoleumvloer uitgevoerd in een warme

vinden zijn. Een vloer in betonlook past hier

grijstint is goed mogelijk.

goed bij, maar ook tegels of bijvoorbeeld een

‘‘Een lichte
vloer als basis
is kenmerkend
voor de
Scandinavische
woonstijl’’
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Maak een afspraak
op BINNEN.nl

Vloerkleed Desso&Ex Desso

eikenhout gekleurde vloer met brede planken.
De vloer trekt in deze stijl niet te veel aandacht.
Het vloerkleed dat je er op legt kan daarentegen voorzien zijn van een uitgesproken,
kleurrijk en kunstzinnig design.
In

het

assortiment

van

BINNEN

hebben we vloeren die passen bij elke
woonstijl. Kom vooral langs in de
winkel en laat je adviseren over welke
vloer het beste bij jouw woonstijl past.
Vinyl vloer Novilon Bella Novilon
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VAN DE VAKMAN
Laat

je

adviseren

door

‘Wij zien ons advieswerk echt als een vak. Alles
wat wij doen draait om maatwerk; van advies, tot
inmeten en realisatie bij de mensen thuis.’

een

BINNEN adviseur in één van onze
winkels of bij jou thuis. Deze service zorgt voor het beste resultaat.
Uiteindelijk is jouw huis namelijk
de plek waar het interieur gerealiseerd wordt. Lichtinval en afmetingen zijn hierbij enorm belangrijk en
die ervaart onze adviseur het best
ter plekke.

Wil je ook advies over vloeren,
gordijnen of andere raamdecoratie van een BINNEN adviseur?
Maak eenvoudig online een afspraak of kom naar de winkel.
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print
KLEUR MAG WEER EN GELUKKIG MAAR. OVERAL ZIEN WE MOOIE GRAFISCHE PATRONEN EN
BLOEMEN TEVOORSCHIJN KOMEN. DE 80’S ZIJN TERUG, MET ITALIAANSE FLAIR. WIJ WORDEN
ER VROLIJK VAN!

01

Het mixen en
matchen van
prints zorgt voor
een vrolijk geheel
in je interieur.
Durf jij het aan?

02

03

04

06

07

05

01 SOPHIE ALBERT Bord van melamine met bijenprint € 9,99 02 ASOS DESIGN Sokken met vrolijke streep en glitters € 5,99
03 WOUF Handige beschermhoes voor je iPad € 55,- 04 BINNEN COLLECTIE Rolgordijn maatwerk
05 DESSO Vloerkleed Sense of Marble vanaf € 106,95 per m 2 06 SMEGG Hippe blender met print van Dolce & Gabanna € 699,07 ESSENTIEL Kleurrijke blouse met bloemen € 225,-
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Gordijnen

rails,
roede of
toch de
railroede?
Fijn, je bent eruit en hebt mooie gordijnen
uitgezocht. Hiermee voeg je een persoonlijke touch
toe aan je interieur. Wat nog rest, is de keuze voor
de manier waarop je deze op gaat hangen:
rails, roede of railroede.

Gordijn Nafi BINNEN collectie
MAGAZINE 61

Rails
Gordijnen worden meestal opgehangen aan een gordijnrails. Standaard in
wit maar andere kleuren, zoals aluminium of zwart, zijn ook mogelijk. Via
haakjes in de plooien van de gordijnstof, wordt deze opgehangen aan de
oogjes die met kleine wieltjes soepel
door de rails bewegen. Bij het samenstellen van de gordijnen, kun je ervoor
kiezen om het gordijn voor of onder
de rails te hangen. In het eerste geval
wordt de rails aan het oog onttrokken
wanneer de gordijnen zijn gesloten.
Als je kiest voor een zogenoemde
‘wave’ plooi hangt het gordijn altijd
onder de rails.

Gordijn Nilbera BINNEN collectie

Roede

Gordijn Nassef BINNEN collectie
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Een roede is veel opvallender dan een

met lussen aan de roede vastgemaakt.

gordijnrails en dat is ook precies de

Nog luxer ziet het eruit wanneer in de

bedoeling. De dikke stalen of houten

stof stalen ringen worden geslagen die

stang – de roede - wordt met grote

over de roede passen. Op deze manier

sierhaken of beugels aan de wand of het

plooit het gordijn natuurlijk en krijgt het

plafond bevestigd. De gordijnen worden

geheel een mooie uitstraling.

Laat je inspireren
op BINNEN.nl

railroede
Wie de uitstraling van een roede wilt,
met het schuifgemak van een rails,
kan kiezen voor een railroede. Zoals
de naam al zegt is dit een kruising
tussen een rails en een roede. De
rails waarin de oogjes met wieltjes
‘glijden’ is in een wat dikkere stalen
stang weggewerkt. Het is de strakke
en moderne versie van de roede, met
het gemak van een rails.

Elektrische
bediening
Houd je van comfort en heb je wat
meer te besteden? Dan kun je kiezen
voor een elektrisch bedienbare rails.
Gemak dient de mens: zonder op te
staan, open en sluit je de gordijnen
met een druk op de knop.

Gordijn Ouwert BINNEN collectie
Inbetween Botanical Kendix
PVC vloer Colette BINNEN collectie

Nieuwsgierig geworden?
De adviseurs van BINNEN vertellen
je graag meer over alle opties.
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1
Liefde voor landelijk
Afhankelijk van de tinten van vloer,

Kies je voor klassiek?

wanden en meubels kies je meestal

Wil je je interieur upgraden naar

voor grijze of juist witte gordijnen.

een klassieke stijl? Kies dan voor

Voor een robuust effect hang je ze

gordijnen die tot op de vloer komen

aan een roede. Houd je meer van

met een mooie klassieke plooi in

de natuurlijke, landelijke look?

een warme en rijke kleur. Bij voor-

Denk dan eens aan een linnen stof

keur opgehangen aan een roede en

in offwhite of aardetinten.

eventueel uitgedost met mooie passementen zoals koorden en franjes.

3

kleurrijk interieur
Het mag lekker uitgesproken en fel. Door
te kiezen voor bijvoorbeeld een mooie
kleur rood of geel voor de gordijnen, geef
je het interieur een boost.

3 tips
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Gordijnen zijn belangrijke sfeermakers in het
interieur. Met deze drie tips breng je jouw
interieur helemaal in je eigen stijl.

2

ItalianDesign
RIJDEN OP EEN RODE VESPA: ITALIAANSER DAN DAT WORDT HET NIET. DE SCOOTERS VAN
PIAGGIO HEBBEN INMIDDELS EEN LEGENDARISCHE STATUS BEREIKT. DE VESPA 946 RED
IS EEN SPECIALE EDITIE, LOSJES GEBASEERD OP HET EERSTE MODEL UIT 1946. DE MOOIE
FERRARI-RODE KLEUR SYMBOLISEERT DE SAMENWERKING MET HET GOEDE DOEL RED VAN
BONO AND BOBBY SHRIVER DIE STRIJDEN TEGEN AIDS, MALARIA EN TUBERCULOSE.

Bij aankoop
van de
VESPA946 RED

wordt 150 dollar
gedoneerd
aan het goede
doel RED.

VESPA 946 RED een 125cc scooter met een topsnelheid van 97 kilometer per uur. In het klassieke ontwerp
wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals bijvoorbeeld ABS.
Prijs € 11.658 (www.vespa.com)
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Colofon
BINNEN magazine is een
uitgave van Euretco BV.
Concept, vormgeving en productie:
May Brand Builders
Niets uit deze uitgave mag op welke
wijze dan ook worden overgenomen
zonder voorafgaande toestemming
van de uitgever. De vermelde informatie is met zorg samengesteld. Het
is echter mogelijk dat deze onvolledig of onjuist is. De uitgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid. Afgebeelde prijzen zijn excl. montagekosten.
BINNEN magazine, uitgave 2019/2020

in onze winkel vind je,
naast ons binnen label,
uitsluitend topmerken op
het gebied van vloer- en
raamdecoratie, waaronder:

Houten jaloezieën van de BINNEN collectie

graag tot
ziens!
Ben je geïnspireerd door al die
stijlvolle interieurs? En ben je
benieuwd hoe je zo’n prachtige
uitstraling in jouw woonruimte
creëert? Dan is het tijd voor een
bezoek aan BINNEN. Je vindt bij
ons alle producten onder één
dak, compleet met stalen in alle
kleuren. Onze BINNEN adviseurs
helpen je graag op weg!

Maak van je huis
je thuis
Je huis wordt pas echt een thuis,
als het helemaal bij je past. Het moet
comfortabel voelen en meegroeien
met jouw persoonlijke situatie. Een
stoere pvc-vloer, een zacht karpet,
gordijnen of toch shutters? Vertel ons
je droomwensen en wij vertalen deze
in eeneen
naar
warm
warm
enen
sfeervol
sfeervol
thuis.
thuis.

kom
binnen!

Volop keuze
Bij BINNEN vind je een ruime collectie
zonwering en een uitgebreide collectie
gordijnen en vloeren van de betere
merken. Ook de karpetten zullen je
bevallen; ze vormen de final touch
voor elke vloer. Wil je hier
eenseens
van over
praten metwisselen
gedachten
een van onze
met een
woonstylisvan onze
ten? Dan maken we
woonadviseurs?
Daneen
maken
afspraak
we een
bij
je thuis als
afspraak
bijhet
je thuis
jou uitkomt.
als het jou
uitkomt.

Ontdek de stijl die bij jou past
Ontdek
Onze
BINNEN–adviseurs
de stijl die bij jou
kennen
pastde
laatstewoonadviseurs
woontrends enkennen
denkendegraag
Onze
met je mee.
Zij weten
geen ander
laatste
woontrends
enals
denken
graag
dat de
je interieur
schuilt
met
je warmte
mee. Zij van
weten
als geen ander
in de
resultaat?
dat
dewoningtextiel.
warmte van jeHet
interieur
schuilt
Een
gestyled geheel,
afgestemd
in
deuniek
woningtextiel.
Het resultaat?
op jou
en Jegestyled
huis. Alles
deskundig
Een
uniek
geheel,
afgestemd
gemeten,
gemonteerd
opgeleverd.
op
jou en je
huis. Alles en
deskundig
Neem alvast
een voorproefje
in dit
gemeten,
gemonteerd
en opgeleverd.
magazine!
Neem
alvast een voorproefje in dit
inspirerende magazine!
Carina Bruining

Bruining vloeren en ramen

2 2

BINNEN
BInnEn MAGAZINE
mAGAZInE

Rolgordijnen van BINNEN

BInnEn mAGAZinE

3

BInnEnKIJKEn

Buitengewone woonboerderij
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Gordijnen
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BInnEn kleurtrend

natuurlijk kleur bekennen met

Heart
Wood

H

eart Wood brengt je weer in contact met de kalmerende
werking van de natuur. Met spannende tegenkleuren
zoals pittig groen, inktblauw of deep purple creëer je elke
gewenste sfeer.
Heart Wood haalt bovendien het mooiste in andere materialen naar boven. Combineer het met tapijt en je huis wordt
sfeervol en relaxt. Kies voor een pvc-vloer en de sfeer wordt
stoer en eigentijds. Haal warme stoffen in bijpassende tinten
in huis en je huis wordt omgetoverd tot een aangenaam thuis.
En in combinatie met rolgordijnen wordt het de werkplek die
uitnodigt om aan de slag te gaan.

www.flexa.nl

Heart Wood is de kleur van het jaar 2018. Deze prachtige, volwassen
grijsroze kleur heeft de warmte van hout en de aaibaarheid van
leer. Dit zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt in je huis. De kleur
doet het goed in elke ruimte, van woonkamer tot keuken en van
studeerkamer tot kinderkamer.

Als een kameleon
Combineer Heart Wood met wit en de sfeer wordt fris
en energiek. Hier wil je spelen en praten met je vrienden.
In combinatie met hout en een stoere accentkleur wordt
je huis juist warm en huiselijk.
Bekijk maar eens de PVC-vloeren van het BINNEN-label.

6
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Houten
jaloezieën
Hout is natuurlijk en past bij elke woonstijl. Heb je
meerdere ramen dicht bij elkaar? Dan zorgen de extra
brede lamellen (50 mm) optisch voor een zeer aantrekkelijk breedte-effect, waardoor je woonkamer nog ruimer
lijkt. Met een tweede kleur in de jaloezieën, die terugkomt
in je interieur, ontstaat een sfeervol geheel.

8
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Houten jaloezieën van BINNEN
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liefde voor
je raam
Ramen bepalen het contact
met je omgeving. Kies dus voor
de raamdecoratie die helemaal
bij je past. Hou je niet van inkijk,
maar wil je wel lekker naar buiten
kunnen kijken? Dan zijn inbetweens
beslist iets voor jou!

Bouquette van Desso

liefde VOOR JE VLOER
Een vloerkleed is de ultieme sfeermaker. Met een kleed komt elke vloer
die eronder ligt optimaal tot zijn recht. Hou je van de wisseling van de
seizoenen? Wissel dan eens af en onderstreep met een ander vloerkleed
de tijd van het jaar.
Nimm van BINNEN

10
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Karpet in je kamer
Wil je het allermooiste resultaat? Kies dan voor een royaal formaat, zodat je meubels geheel of
gedeeltelijk op het karpet kunnen staan. Je kunt van bijna elk tapijt een karpet laten maken.

12
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Vincent van Bonaparte
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natuurlijk
elegant

Trend
‘momentum’

Kleur
bekennen
met dupli
gordijnen

In deze trend zien we een verschuiving van de stad en het
industriële naar de natuur.
Producten worden meer ‘aards’, het materiaal spreekt voor
zich en bepaalt het uiterlijk. Producten zijn niet hetzelfde,
maar zijn uniek door het materiaal. Door meerdere producten
bij elkaar te plaatsen ontstaat er een gelaagdheid en een
‘familie’ van producten.
In het eindresultaat is ook vaak de wijze van produceren te
zien. Ook zijn de materialen echt en hebben ze een verhaal
en een verleden.

Dupli gordijnen bieden ongekende
mogelijkheden. Het assortiment gaat van
donker en verduisterend tot licht en transparant.
Je kunt dupli gordijnen tot halverwege het
raam laten zakken, zodat boven en onder het
gordijn doorkijkjes ontstaan. Maar wist je dat
dupli gordijnen ook verkrijgbaar zijn met een
kleurverloop?
Dupli gordijnen met kleurverloop zijn er
speciaal voor mensen die eens wat anders
willen. De print kan worden aangebracht in alle
trendkleuren en is ondoorzichtig. Combineer de
kleur in de dupli gordijnen met de kleuren in je
interieur en creëer een spannend resultaat.

14
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Plissé gordijn met kleurverloop van BINNEN
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Dublin fair city
1

Trinity College Library
Ben je een cultuurliefhebber, dan zal je gegarandeerd
genieten van een bezoek aan de Trinity College Library.
In dit indrukwekkende bibliotheekgebouw uit de
18e eeuw wordt het boek van Kells bewaard, een
wereldberoemd manuscript uit de 9e eeuw.
Niet minder imposant is de Long Room, de
verzamelplaats van zo’n 200.000 oude boeken.
Shop till you drop
In het hart van Dublin vind je George’s Street Arcade,
het oudste winkelcentrum van Ierland met historische
charme. Kleinere, authentieke galerietjes vind je in de
Victoriaanse markt. Het aanbod is hier gevarieerd,
van trendy kleding, bijous en funky muziek tot
verzamelobjecten en souvenirs.

Dublin

2

Kleine,
authentieke
galerietjes
vind je in de
Victoriaanse
markt.

Naar de roots van whisky
Nog niet zo lang geleden stond Smithfield te boek als
een arbeiderswijk, maar anno 2018 is het de place to
be. Zo heeft The Old Jameson Distillery met zijn typische
schoorsteentoren nu de status van ‘bezienswaardigheid’.
En dat is niet voor niets. Hier liggen de roots van de
drank waar Ierland trots op is, de whisky.

Een bezoek aan Dublin is een belevenis. De sfeer is er levendig en
geanimeerd. Ook bekruipt je soms het gevoel dat de wereld hier even
stil is blijven staan. Historische gebouwen sluiten zich argeloos aaneen
en zorgen voor een nostalgische sfeer. Toch kom je - ook als hippe
stedentripper - hier volop aan je trekken.

Eigentijdse horecagelegenheden
Krijg je door al deze historische trekpleisters de indruk
dat Dublin stil staat in de tijd? Dan heb je het mis. In de
stad wemelt het van de terrassen, hippe koffiespots,
coole ontbijttentjes en sfeervolle cafés.

3

4

De echte Dublinners in beeld
Queen of tarts is misschien een tikkeltje toeristisch, maar
zeker de moeite waard. Het is de plek waar de echte
Dublinners hun vrienden en familie ontmoeten om
samen te genieten van typisch Ierse lekkernijen, zoals
taartjes, scones en muffins. Voor jou dus een plek
om je dubbel te vermaken.
Peacock Green
Peacock Green is de ultieme plek voor de warming up
van je bezoek. De geur van verse croissants komt je
hier tegemoet. De koffie is er voortreffelijk en de scones
met slagroom zijn onweerstaanbaar. Het is bovendien
de plek om de plattegrond op tafel te leggen en je te
oriënteren op je verdere bezoek.

The Morgan Hotel
Blijf je een nachtje logeren in Dublin? Dan is The Morgan
Hotel een aanrader. Alle grote trekpleisters zoals Temple
Bar, Dublin’s center en Grafton Street liggen hier op een
steenworp afstand. De hotelkamers zijn er stijlvol en …
gedecoreerd met kunst van de Ierse kunstenaar
Robert Shaw.

5

1. Historische gebouwen sluiten zich argeloos aaneen 2. In de stad wemelt het van hippe
koffie- en ontbijttentjes 3. In The Old Jameson Distillery liggen de roots van Ierlands
trots, de whisky. 4. Trinity College Library 5. The Morgan Hotel
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culinair

Home
Sweet Home
“Als mijn moeder vroeg wat we wilden eten, schreeuwden mijn zusje en ik
steevast om shepherd’s pie. Trouwens, we noemden het dan wel shepherd’s pie, maar eigenlijk was het cottage pie. Want shepherd’s pie wordt
gemaakt met lamsvlees (herder, lammeren: heeft u hem?). Cottage pie
wordt gemaakt met rundvlees, of zelfs gewoon zonder vlees.
Traditioneel wordt shepherd’s pie geserveerd op maandag, na de Sunday roast, met vlees dat daarvan
over was natuurlijk. Daarom is eigenlijk geen recept hetzelfde, dus gebruik dit recept maar als handreiking. Mijn moeder maakte het meestal met rundergehakt, maar eigenlijk kan dus allerlei overgebleven
vlees erin. Restjes lamsbout bijvoorbeeld, want zo hoort het eigenlijk écht. Goed, hierbij het recept van
mijn moeder Mariëtte, die het recept weer heeft gekregen van haar Ierse buurvrouw, en nu heeft u het. “

BEREIDING
Kook de aardappels gaar in gezouten water. Giet ze af en laat ze uitdampen. Stamp ze of druk ze door een
pureeknijper fijn. Giet er een scheutje melk bij en een flinke klont roomboter en meng tot een smeuïge
puree. Breng op smaak met nootmuskaat, zout en peper.
Verhit intussen een eetlepel roomboter in een zware pan op middelhoog vuur en bak hierin de ui,
knoflook, winterpeen en bleekselderij zo’n tien minuten tot ze zacht zijn. Voeg het gehakt toe, braad
lekker aan en maak het rul met een vork.
Voeg de tomaten, de Worcestershiresaus, het laurierblaadje, wat bouillon en tijm toe en breng alles aan
de kook. Zet het vuur lager en laat de saus zeker twintig minuten zachtjes sudderen tot hij mooi ingedikt
is. Breng op smaak met een paar druppels tabasco, zout en peper.
Schep de peterselie erdoor.

SHEPHERD’S PIE
INGREDIËNTEN
VOOR DE PUREE
1 kilo aardappels, geschild en in gelijke stukken
scheutje melk
50 gram roomboter, plus extra
snuf nootmuskaat
zeezout en versgemalen zwarte peper
handvol broodkruim
VOOR DE VULLING
1 eetl. roomboter
1 ui, fijngehakt
1 teen knoflook, fijngehakt
1 winterpeen, in heel kleine blokjes
2-3 stengels bleekselderij, in heel kleine blokjes
300 gram rundergehakt
1 blik gepelde tomaten, gehakt (400 gram)
2 theel. Worcestershiresaus
1 laurierblaadje
150 ml runderbouillon
2 theel. tijm
paar druppels tabasco, naar smaak
kleine handvol bladpeterselie, grof gehakt

Verwarm de oven voor tot 180 graden.
Giet de saus in een ovenschaal en dek af met de aardappelpuree.
Bestrooi licht met wat broodkruim en verdeel er wat kleine klontjes roomboter over.

In Home Sweet Home keert Yvette van Boven terug naar de keuken van
Ierland: het land waar ze met haar Nederlandse ouders opgroeide en waar
haar liefde voor eten ontstond ‘Ieren zijn royaal en gastvrij, melancholisch,
dromerig en fantasierijk. En iedereen kan zingen. Dat probeer ik in dit
boek terug te laten komen: schuif bij me aan, schenk uzelf een Guinness
in en schraap uw keel, want na het eten zullen we zingen tot de morgen
komt.’
Home Sweet Home
Yvette van Boven
Fotografie: Oof Verschuren
Verkoopprijs: € 29,95
Fontaine uitgevers
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Jouw creatieve
inspirator met passie
voor het vak

Je wilt je interieur opfrissen.
Maar wat zijn de kleuren en materialen
van dit moment? En hoe haal je de sfeer
in huis die echt bij jou past? Je zoekt de
combinatie van trendy, spannend en
harmonieus, maar hoe krijg je dat
voor elkaar?
Hiervoor ben je bij onze BINNENwoonadviseurs aan het juiste adres.
Zij weten wat er speelt in woonland.
Zij hebben kijk op kleur en gaan samen
met jou op zoek naar spannende
combinaties, die je ook direct kunt zien.
Ze kennen de eigenschappen van
gordijnstof, binnenzonwering, tapijt
en pvc. Zo ben jij verzekerd van de
juiste keuzes en een bovengemiddeld,
stijlvol eindresultaat.
De meerwaarde van je BINNENwoonadviseur zit in de uitvoeringsfase.
Hij komt bij je meten, monteren en
afwerken. Dankzij zijn expertise worden
al je beslissingen perfect uitgevoerd.
Je wordt straks omringd door comfort
en jouw persoonlijke sfeer.

20
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luxaflex® Powerview® motorisation

op je wenken
bediend
PowerView® Motorisation is het gemotoriseerde
bedieningssysteem van Luxaflex®. Hiermee bedien je
de raambekleding met een afstandsbediening of via
een App op je telefoon of tablet. Het is de slimste
manier om de lichtinval in je huis te regelen. Of je
nu de raambekleding wilt laten zakken, wilt optrekken
of laten tuimelen, je doet het met één druk op de knop.
Het PowerView-systeem is volledig programmeerbaar. Jij bepaalt welke raamdecoratie je ermee bedient.
Misschien is het één enkel raam. Of toch de raamdecoraties in je hele huis? PowerView® Motorisation is bovendien
wireless. Wel zo veilig voor kinderen en huisdieren.
Download de PowerView® app via Android of Apple iOS.

22
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interview

Woningtextiel van mae Engelgeer

‘Alle
patronen
zijn ontworpen
vanuit
mijn
gevoel’
24
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“Textiel maakt een huis leefbaar”, weet Mae Engelgeer. “Het zorgt voor een warm,
beschermd gevoel. Alsof je in een zitkuil bent neergestreken en wordt omringd door
zachte, luxe materialen.”

m

ae Engelgeer weet waar ze over praat als het
over woningtextiel gaat. Haar meubelstoffen,
wandtapijten, bedlinnens, handdoeken en karpetten zijn te
vinden in galerieën en winkels verspreid over de hele wereld.
De producten vertonen stuk voor stuk haar handschrift. Aan
de ene kant is daar die moderne, grafische belijning, veelal
in zwart of grijstinten. Aan de andere kant is het kleurgebruik
zacht en vriendelijk. De combinatie zorgt voor een moderne,
sophisticated look.

Eindeloos veel mogelijkheden
“Ik heb inmiddels al veel stoffen ontworpen”, vertelt Engelgeer,
“en voor allerlei doeleinden. De ene keer zijn het dekens of
meubelstoffen, de andere keer is het bed- of huishoudlinnen.
Ze zijn - zonder uitzondering - vanuit m’n gevoel ontworpen
en vanuit een eigen kleurenpallet. Daarnaast speel ik met het
grafische patroon, de garens en de manier waarop de garens
worden toegepast. Een doek kan bijvoorbeeld geweven zijn,
maar ook gebreid of geknoopt. Zo ontstaat een eindeloze reeks
mogelijkheden.”

Trendoverstijgend
Natuurlijk is Engelgeer als ontwerper bekend met het tijdsbeeld. Toch laat zij zich hierdoor minimaal inspireren. “Op dit
moment zie je in de woningtextiel veel ronde vormen,” weet
zij. “Ook blush-kleuren komen. Maar ontwerpen moeten bij
mij vooral het goede gevoel oproepen. Meestal zijn ze trendy;
soms lopen ze voor en zetten ze een trend neer. Waarschijnlijk
heb ik dan onbewust dingen opgepikt die in de lucht zitten en
deze verwerkt in het ontwerp. In beide gevallen hoop ik dat ze
worden gekocht voor langere tijd en dat de gebruikers kiezen
voor een verzameling die helemaal bij hen past en de trend
overstijgt.”

Veel ontwerpen van Engelgeer hebben felle
kleuraccenten, maar ook rustieke grijstinten
spelen een grote rol. Dan is de mix van
materiaal en techniek toonaangevend.

BInnEn mAGAZinE
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Inspiratie uit Japan
Inspiratie voor haar ontwerpen komt Engelgeer overal tegen;
vaak op onverwachte momenten. Het zit in de details van
voorwerpen die zij toevallig tegenkomt. Het zit in architectuur,
in grafische patronen en andere culturen. “Ik ben bijvoorbeeld
gek op Japan”, geeft zij als voorbeeld. “De Japanse cultuur is
minimalistisch en heeft oog voor detail. Het kleurgebruik is
prachtig en subtiel en het materiaalgebruik is verrassend. Die
combinatie heeft me langere tijd geïnspireerd. Dat zie je ook
terug in mijn ontwerpen.”

Ontwerp van meubelstoffen
De laatste tijd legt Engelgeer zich vooral toe op het ontwerpen
van meubelstoffen. Hiervoor werkt ze nauw samen met
architecten. “In deze branche gaat het vaak om ontwerpen
die zijn afgeleid van mijn eerdere ontwerpen, waarop we dan
aanpassingen doen. Als het ontwerp in de smaak valt, gaat het
om grotere toepassingen, ook in publieke ruimtes. Dat voelt als
een grote verantwoordelijkheid.”
Mae-engelgeer.nl

mae Engelgeer
De Nederlandse ontwerper Mae Engelgeer studeert in 2004 af aan het Amsterdam
Fashion Institute, waar ze zich specialiseert in textieldesign. Later wordt zij toegelaten
tot de prestigieuze Master Course in Applied Arts aan het Sandberg Instituut en ontwikkelt
ze haar eerste textielcollectie bij TextielLab. In 2014 opent Engelgeer haar eigen studio in
Amsterdam. Haar werk kenmerkt zich door eigenzinnig kleurgebruik, geometrische
vormen en lineaire elementen. Oog voor detail en gevoel voor compositie zijn daarbij
belangrijk. Haar stijl is open, minimalistisch en speels. Ze combineert op innovatieve wijze
ambachtelijkheid, nieuwe technologieën en materialen tot textiel, die elk huis verrijkt.
26
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over de vloer

de ideale vloer
voor in huis
STOFFEERDERS
DIE HUn vAK
VERSTAAn
Heb je - na lang
wikken en wegen
- de vloer van je
dromen gevonden?
Dan gaan de
stoffeerders van
BINNEN voor je
aan het werk. Zij
zijn professioneel
geschoold, leveren
vakwerk en laten
- na gedane arbeid alles weer
netjes achter.

IM Bohemian van Moduleo

D

e vloer als blikvanger! Hier hoef je werkelijk niets meer aan toe te voegen. Deze vloer is bovendien warmte-isolerend,
geluidsabsorberend en vochtwerend. Kortom, de ideale vloer voor al je zintuigen.
IM Santa Cruz van Moduleo

28
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‘binnenstoffeerders
gaan pas
weg als jij
tevreden
bent’
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Praktisch in
de keuken
Een vloer die waterbestendig, sterk en
onderhoudsvriendelijk is.
Wat wil je nog meer in de
keuken? Met de betonlook-uitstraling past deze
bovendien perfect in het
huidige trendbeeld. Zo sla
je twee vliegen in één klap.
Praktisch en prachtig!

Touch van Parade

zacht, warm en Comfortabel
in de slaapkamer

een vloer voor elke ruimte

Natural
Living
30

BInnEn mAGAZInE

Hoogpolig tapijt voelt zich in de slaapkamer meer dan thuis.
Het is zacht, warm en comfortabel. De ideale basis voor een
oase van rust.

Novilon Prima 89075
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inbetweens

van
binnen
naar
buiten
Wel naar buiten kijken maar geen inkijk?
Kies dan voor inbetweens. Met inbetweens
voor de ramen kies je voor een frisse en
huiselijke sfeer, door het zacht gefilterde
licht. Nieuw in de collectie zijn inbetweens
met een spannend 3D effect. Met de juiste
plooi- en zoomafwerking worden het echte
eye-catchers in je interieur.

Sunnia van CC by JAB
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Kemarly van BINNEN
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binnenkijken

‘Buiten
gewone
woon
boerderij’
Paul en Annemarie zijn al lang op zoek naar een bijzondere woonplek. Als ze op hun zoektocht deze ‘buitengewone’
woonboerderij tegenkomen, weten ze dat ze de plek gevonden hebben. De boerderij heeft veel ruimte, hoge
plafonds en uitzicht op het groen. Hier kunnen ze zelfs een muziekkamer inrichten voor zoon Sjoerd.

34
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Inbetween T16 Botanical van Kendix, Overgordijn Ouwert 7 en vloer PVC Colette 6507 van BINNEN

Productie en styling Bregje Nix Fotografie Alexander van Berge
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binnenkijken

een vloer
van formaat

“Het moest een warm woonhuis worden”,
vertelt Annemarie. “Daar waren we het over
eens. We wilden het smaakvol inrichten, maar
het moest ook tegen een stootje kunnen. Die
wens hebben we in elke beslissing mee laten
wegen. Op het gebied van kleur zijn we het
gelukkig snel eens.”
“Klopt”, haakt Paul in. “We houden van rustieke
kleuren, maar schrikken zeker niet terug voor
opvallende of spannende accenten.”

‘Door het
karpet
zelf te
ontwerpen
was ons
interieur
opeens een
geheel’

36
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Driekleurig vloerkleed Asteranne 9501-9504-1101 van Desso,
houten jaloezie 6277 Pure Ellisse® mono van Luxaflex®
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binnenkijken

Annemarie heeft een drukke
baan en moet hiervoor regelmatig
dingen thuis voorbereiden. “Ik
hoef hiervoor geen grote werkplek
te hebben”, legt zij uit. “Het meeste gebeurt op de laptop. Maar ik
wilde wel een vaste plek, helemaal
voor mezelf. Met oude prenten uit
de natuur - ik ben dol op vogels
en planten - is het helemaal
mijn stek geworden.”

Voor de vloer waren Paul en Annemarie op zoek naar
een stoer, eigentijds tapijt dat perfect aansloot bij de
rest van het interieur. Op basis daarvan adviseerde de
BINNEN-woonadviseur Desso&Ex. Een uniek vloerconcept waarmee je kunt mixen & matchen met kleur,
dessins, beton look en patchwork patronen.
Desso&Ex 7322-621

38
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Desso&Ex 7322-621
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binnenkijken

Een huis waar je
helemaal op adem komt
Voor zoon Sjoerd gaat een lang gekoesterde
wens in vervulling. In de nieuwe woonboerderij zijn de eerste stappen gezet
voor zijn eigen studio. Zijn ouders zijn
hierover al heel tevreden, maar daar denkt
Sjoerd toch anders over: “Het is een begin.
Nu sparen voor een geluidsinstallatie
met mengpaneel.”

‘prachtige lichtval
en optimale privacy
met inbetweens
en gordijnen’

Vloer Transform Concrete 40945 van Moduleo,
Gordijn Kiska 13 en inbetween Naby 92 van BINNEN

De passie van Sjoerd en de hoeveelheid tijd die hij doorbrengt op zijn kamer
vroeg om een warm, geluiddempend kleed. Dit tapijt is er in 7 denim kleuren
met verschillende structuren; van een verweerde, jeans look tot een pure
indigo variant. Het onregelmatige effect van de bouclé structuur versterkt
het doorleefde karakter.
40
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Vloerkleed Denim Twill dark 242.131 van Desso en Duette®Shades 9201 van Luxaflex®
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binnenkijken

De woon-/eetkeuken is het hart van
de woning. Hier is altijd koffie en tijd voor
een gesprek. Annemarie: “We zijn maar
met z’n drietjes, maar het is hier altijd
de zoete inval. Onze eigen vrienden en
ook die van Sjoerd lopen hier met grote
regelmaat binnen. Daarom hebben we
onder andere gekozen voor een praktische
PVC vloer. De muur hebben we afgebikt.
Hierdoor is deze veranderd in een warm
sfeerelement. De tafel is stevig en robuust
en de vloer wordt niet warm of koud van
een paar modderlaarzen.”

‘De robuuste tafel
nodigt uit tot een
goed gesprek’
Omdat de vloer tegen een stootje moet kunnen
heeft de BINNEN-woonadviseur een PVC vloer
aangeraden. Paul en Annemarie kozen voor
deze absolute blikvanger in visgraat motief.
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Vloer PVC Cathelijne 1533 van BINNEN
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binnenkijken

koken in een
klasse keuken
Met de vele vrienden die Paul
en Annemarie hebben, is een
comfortabele keuken een must.
“De inrichting van de keuken
heeft Paul bedacht”, vertelt
Annemarie. “Hij is de kok in
huis. Hij heeft het goed gedaan;
er is niets wat ik zou willen
veranderen. Als we nu eters
krijgen, doen we samen de
voorbereidingen. Paul heeft
goed nagedacht over de
werkplekken in de keuken.”

Semi-transparante
rolgordijnen van
Luxaflex®
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Rolgordijn Duende Delight 6499 van Luxaflex®
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binnenkijken

droom
slaapkamer
“Onze slaapkamer is een oase van
warmte, comfort en rust”, vertelt
Annemarie. “Paul en ik zijn overdag
druk bezig met van alles, dus een
goede nachtrust is gewoon belangrijk.
Daarom hebben wij bewust gekozen
voor een comfortabel tapijt op de vloer
en voor een combinatie van zonwerende gordijnen en lichtdoorlatende
inbeweens voor de ramen. Daarmee
kunnen wij naar buiten kijken, maar
hebben we geen inkijk.”

46

BInnEn mAGAZInE

Gordijn Hanzala 216059 van BINNEN,
inbetween Sebastiana CA-1399/E095 van CC by JAB, Tapijt Classic 144 van BINNEN
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binnenkijken

Een huis
vol inspiratie

6

Voor Paul en Annemarie is de tijd aangebroken om te genieten van hun
huis. “Het was een heerlijke, spannende zoektocht”, vertelt Annemarie.
“Het aanbod in woningtextiel is enorm en het moest hoe dan ook een
leefhuis worden. De kleuren en materialen matchen nu perfect. Dit is
helemaal de boerderij waar we van droomden.”
Advies en realisatie
BINNEN woonadviseur

4

1
3

2

3
5

1

5

8

1. Gordijn Hanzala 216059 van BINNEN
2. Gordijn Ouwert 7 van BINNEN
3. Inbetween Botanical T16 van Kendix

7

4. Tapijt Classic 144 van BINNEN
5. Tapijt Denim 242 130 van Desso
6. Inbetween Sebastiana CA-1399/E095
van CC by JAB
7. Vloer PVC Colette 6507 van BINNEN

4

8. Duette®Shades 9201 van Luxaflex®

2
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tips, trends
& shop

EEn WARmE
BASIS mET TAPIJT

surface
serax/
sergio
herman

Onmisbaar voor een gevoel van warmte en
comfort is het tapijt. Heerlijk aangenaam in
de (slaap)kamer. Door de geluiddempende
eigenschappen ook uitermate geschikt voor
op de trap.

Koninklijk
Kristal
Het Nederlandse merk Luxoria imponeert met luxueus
kristallen glaswerk dat ambachtelijk geproduceerd
wordt in het Reuzengebergte op de grens van Polen
en Tsjechië. De Luxoria collectie bestaat uit glazen en
schalen met de meest sierlijke bewerkingen en diepe
kleuren. De Castello-serie is zelfs te koop bij Paleis ’t Loo.
www.luxoria.nl

Gedeelde liefde en passie voor food en
design brachten het Antwerpse label Serax
en de Nederlandse sterrenchef Sergio
Herman samen. Surface is de naam van
een complete serviescollectie waarmee
deze unieke samenwerking en creativiteit
wordt onderstreept.
www.serax.com/nl/surface

Gustav Klimt Complete Paintings

50

Lamzac

®

Deze bijzondere catalogus toont alle fabuleuze
schilderijen van Gustav Klimt en bevat alle bekende
brieven, kaarten en andere documenten. Een absolute
must voor de kunstliefhebber. Hardcover 25x34 cm.

De Lamzac® is een echte must-have. Vanaf nu
neem je deze luchtzak natuurlijk overal mee
naartoe. Want binnen enkele seconden is de
ligzak met lucht gevuld. Handig voor in het
park, op het strand, op het vliegveld of bij
vrienden thuis.

www.taschen.nl

www.fatboy.com/nl-nl/lamzac
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In de nieuwste woonstijlen spelen kleuren
en dessins een grote rol en door de mix van
klassieke, moderne en industriële elementen
ontstaat een eclectische sfeer. Onze Shades
tapijten hebben de uitstraling van verweerd
beton en zijn toepasbaar in elke woonstijl.
Je vloer wordt een echte eyecatcher!

nostalgisch en
eigentijds
Arjan Ros is een Nederlandse
ontwerper en zoon van een
horlogemaker. Deze combinatie
resulteerde in de unieke
wandklok van KLOQ! Opvallend
en stijlvol, gebaseerd op
nostalgische modellen met een
creatieve en eigentijdse draai.
De wijzers en klepel hebben
een andere kleur dan de rest
van de klok, hetgeen een speels
karakter oplevert. Verschillende
kleuren en combinaties zorgen
ervoor dat de KLOQ past in
elk interieur.
www.kloq.nl

Desso&Ex 8811-612 / 9512-611

‘comfort en warmte
in elke kamer van je huis,
zelfs op de trap’
Desso Shades AA28-9526
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OP BLOTE VOETEn
DOOR JE HUIS
Parade Touch eXtra is een super zacht en rijk tapijt. Je wilt niets liever dan op je blote voeten door het huis lopen.
Dit ultieme gevoel van ontspanning en comfort komt door de hoogwaardige polyester garens, die er bovendien
voor zorgen dat vlekken makkelijk te verwijderen zijn. Parade Touch eXtra blijft er dus als nieuw uitzien.

desso, beelden / tekst nog aanleveren
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Touch eXtra van Parade

BInnEn mAGAZinE

53

een perfect duo

Privacy
en Sfeer
met rolgordijnen
Rolgordijnen blijven onverminderd populair. Ze bieden
dan ook voor elke ruimte iets extra’s. In de badkamer
zorgt een rolgordijn met verduisterende stof voor sfeer
en privacy. En dat helemaal in de kleur, structuur en
afwerking die hier past.

Rolgordijn 50037 van BINNEN
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Rolgordijn 50094 van BINNEN
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verduisterend
lichtdoorlatend
zonwerend
Stijlvolle functionaliteit, klassieke en moderne dessins, prachtige kleuren en
unieke decoratieve opties voor elk interieur. Met rolgordijnen kan je kiezen voor
optimale verduistering of juist transparantie en prachtig gefilterd daglicht.
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RB 2004 uit de Reflection trendcollectie van Luxaflex®
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SFEER
mAKERS
in huis
Lekker binnen leven met gordijnen
die sfeer en warmte brengen in ieder
interieur. We hebben een collectie die
qua kleur en materiaal beantwoordt
aan het actuele trendbeeld.
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Oska van De Ploeg
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gordijnen

De mogelijkheden
zijn eindeloos!
Gordijnen maken je woning warm en intiem. Maar als je jezelf erin verdiept, regent het werkelijk mogelijkheden.
Ga je voor chique, verduisterend, transparant, bescheiden of juist opvallend? Kies je voor ringen of voor plooien?
Gelukkig kunnen de woonadviseurs van BINNEN je wegwijs maken. Kiezen wordt dan al een stuk gemakkelijker.
Daarna zorgen zij ervoor dat de gordijnen perfect worden gemaakt en opgehangen.

Lekker nonchalant
Hou je van een nonchalante look, dan zullen de linnen gordijnstoffen je aanspreken.
Is dit helemaal iets voor jou? Dan kun je het nonchalante effect nog versterken door
te kiezen voor een enkele plooi of stoere ringen. Of maak de gordijnen 5 tot 10 cm
langer, waardoor ze argeloos op de grond vallen.

Top down. Bottom up
Vouwgordijnen zorgen voor een mooie lichtinval. Uitgerold geven ze sfeer en
privacy, opgetrokken laten ze het daglicht binnen. Het top down, bottom
up-systeem biedt de ideale mix. Hierbij is de bovenkant van het vouwgordijn ook
verstelbaar en beslis je zelf welk gedeelte van het raam je bedekt.

Superchic
Chique gordijnen - en wie denkt dan niet onmiddellijk aan velours? - maken je
interieur elegant. Als je deze gordijnen te lang maakt en ruim op de grond laat
vallen, ontstaat een prachtig lichtspel van mat en glans.

Luchtig & transparant
Dol op gordijnen, maar weinig of geen ruimte naast het raam om de gordijnen weg
te schuiven? Dan bieden luchtige, transparante stoffen met een enkele (retour)plooi
uitkomst. Het pakketje stof dat naast je ramen blijft hangen blijft dan klein en geeft
een ‘licht’ gevoel.

De Wave-plooi
Enig idee hoe je gordijnen altijd mooi in de plooi laat hangen? Het geheim zit in de
wave-plooien of liever gezegd de wave-plooirunners. Deze slimme rollertjes zijn
draaibaar en onderling verbonden met een dun koordje. Bij deze plooimethode
blijft de rail in het zicht.
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Noek van BINNEN

Paneelgordijnen
Paneelgordijnen zijn voor de liefhebbers van strak. De gordijnen rollen over een
dubbele rail en kunnen daardoor ook langs elkaar schuiven. Hierdoor kun je
eindeloos spelen met de lichtinval, maar ook met kleuren en materialen.
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jaloezieën om
jaloers op te worden
Door de strakke uitstraling sluiten horizontale
jaloezieën naadloos aan op de hedendaagse
interieurs. Wil je een iets warmer uitstraling,
denk dan eens aan vlinderjaloezieën.
Jaloezie en plisségordijn in één
Vlinderjaloezieën bestaan uit dubbelgevouwen
banen stof met de vouw aan de interieurzijde.
De lamellen van de vlinderjaloezie kunnen uitvouwen, waardoor de uiteinden van de lamellen
elkaar raken. Zo lijkt de vlinderjaloezie op een
plisségordijn. Als de vlinderjaloezie niet is
uitgevouwen, lijkt deze op een horizontale
jaloezie. Zo kies je zelf voor vrij uitzicht of
meer privacy.

Houten jaloezie HJ 15705 van BINNEN

3
3
3
3
3
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Vlinderjaloezie VLJ 15802-01 van BINNEN

Maatwerk
Stijlvol, praktisch en sierlijk
Bepaal eenvoudig de lichtinval
Eenvoudig te bedienen
Jaloezie en plisségordijn in één
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Omdat wonen persoonlijk
en comfortabel moet zijn
BINNEN ® moet je zien, voelen en aanraken. Je wordt absoluut blij bij
het zien van zoveel prachtige, trendy materialen en kwaliteitsstoffen.
Stijlvol en precies in de roos. En toch is dit nog maar het begin.
Een BINNEN ®-bezoek begint pas echt, als je in gesprek gaat met onze
woonadviseurs. Die willen alles van je weten: je woonstijl, je
leefgewoontes en specifieke smaak. Zo leggen wij de creatieve
basis voor je persoonlijke interieur.
Een en al inspiratie
Je wordt geïnspireerd door spannende combinatiemogelijkheden.
Je krijgt ideeën die net een stap verder gaan. Omdat BINNEN ® alle
oplossingen voor vloeren, gordijnen en binnenzonwering onder één
dak heeft, zie je ook onmiddellijk hoe bijvoorbeeld de vloer combineert
met de raambekleding. Je ziet de sfeer ontstaan die exact past
bij jou, je gezin en deze tijd.
Een vakkundig eindresultaat
Ben je blij met ons voorstel? Dan gaan onze vakmensen voor je
aan de slag. Het inmeten, op maat maken, monteren en afwerken
gebeurt door de beste vakmensen. Zelf mag je alleen maar genieten
van het eindresultaat. Dat is nou BINNEN ®!
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In onze winkels vind je, naast
ons binnen label, uitsluitend
topmerken op het gebied van
vloer- en raamdecoratie,
waaronder:

graag
tot ziens!
Ben je geïnspireerd
door al die stijlvolle
interieurs? En ben je
benieuwd hoe je zo’n
prachtige uitstraling
in jouw woonruimte

Cyprus 01 van Artelux

creëert? Dan is het tijd
voor een bezoek aan

colofon

BINNEN.
Je vindt bij ons alle

BINNEN Magazine is een uitgave van Euretco BV

producten onder één
dak, compleet met stalen

Concept, vormgeving en productie: Newton21

in alle kleuren. Onze
BINNEN-woonadviseurs

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze
dan ook worden overgenomen zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever.
De vermelde informatie is met zorg
samengesteld, het is echter mogelijk dat
deze onvolledig of onjuist is. De uitgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

helpen je graag op weg!

BINNEN Magazine, uitgave 2018
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Lumi van Kendix
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