STYLEN

�ET

Relaxen na een drukke schooldag, chillen
met vrienden... Ja, zelfs huiswerk maken gaat
goed in deze vet coole tienerkamers met
multifunctionele meubels, stoere kleuren en
volwassen styling.

cool!
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Cool d�wn

Deze bank is de perfecte chillplek na een
drukke dag op school. Supercool voor
op de tienerkamer. Kunnen vrienden ook
lekker komen loungen. Een troep wordt
het niet snel, want voor alle spullen is
plaats in dit meubel, in de kast, in de la of
aan de kapstok. Moeder ook weer blij!
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Klein, maar oh wat fijn

Ook al zijn er weinig vierkante meters, er is meer plek
dan je denkt. Gebruik de wanden! Het systeem voor
wandkasten en -planken is zo gecombineerd dat het wel
op maat lijkt gemaakt. Er zit zelfs een bureautje in. Aan
alles is gedacht, terwijl het geheel toch rustig oogt door
te kiezen voor maar twee tinten: hout en blauw.
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Grote dromen, verre reizen

STYLEN

Voor astronauten in de dop. En alle andere fans van
het heelal. Dit behang met een afbeelding van de maan
trekt meteen alle aandacht. De donkere tinten en veel
vintage accessoires maken het stoer en industrieel.
Mooi samen met hout.
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STYLEN

Glamour girl

Kleinemeisjesroze wordt tienerproof in
combinatie met goud. Daarmee krijgt
de kamer een glamourlook Hollywoodstyle 2.0. Het multifunctionele houten
meubel is opbergruimte, uitschuifbed en
loungeplek ineen. Oefenen voor Holland’s
Got Talent? De loungebank wordt zonder
kussens het perfecte podium.

vtwonen
048 10
2017

vtwonen
102017

049

STYLEN

�ltijd
meenemen

Zo mooi, die vintage metalen
gereedschapskisten. Als je
er een vindt, meenemen,
want het is een geweldig
ding voor op een bureau.
Met genoeg plaats voor alle
schrijfwaren, lijm en scharen
en het ruimt zo lekker op.
Klaar? Alles erin, deksel
dicht en het bureau is leeg.
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Spiegeltje, spiegeltje

Haren goed? Mooiste oorbellen in? Deze
beautyhoek is de perfecte voorbereidingsplek voor een klassenfeest of familiediner.
Geel met goud brengt de zon naar binnen,
dat maakt vrolijk. Trek je feestrok maar
aan, dan kan het feest beginnen!
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cool!

Op de wand muurverf in kleur Cardinal Red van Pure & Original per liter € 37,20 (De Ru).
Kast met met leer beklede deuren, 110x170x50 cm (bxhxd) € 775,-, lage kast met lades
en leren kussen, 180x50x45 cm (bxdxh) € 375,-, plat leren kussen € 175,-, kapstok € 115,-,
alles op maat gemaakt (Combitex). Geverfd met lakverf in kleur Cardroom Green van
Farrow & Ball, per 0,75 liter € 42,- (De Ru). Bokshandschoenen € 55,-, sporttas € 65,-,
metalen koffer vanaf € 32,50, leren ballen vanaf € 55,-, blikken Fragile € 32,-, stoel
€ 145,-, masker € 42,-, American football € 37,-, honkbalhandschoen € 35,- (Spoor 38).
Oude Jieldé wandlamp € 395,-, leren koffer € 120,- (Brût Amsterdam). Leren kussen,
50x50 cm € 89,-, doorgestikt legergroen kussen, 50x50 cm € 24,50, groot groen kussen,
70x50 cm € 58,50, vloerkleed, 175x100 cm € 125,- (De Weldaad). Schoenen, geruit
overhemd van Vans. Stelten privébezit.

Podium, 205x90x60 cm (lxbxh) met uitschuifbed, 200x80x25 cm (lxbxh) € 375,-,
ladeblokken links en rechts, 90x90x60 cm (lxbxh) per stuk € 275,-, alles op maat gemaakt
(Combitex). Geverfd met lakverf in kleur Calemine van Farrow & Ball, per 0,75 liter
€ 42,- (De Ru). Op de wand muurverf in kleur Calamine 230 van Farrow & Ball per liter
€ 42,- (De Ru). Gouden spiegel € 139,- (My Deer Art Shop). Messing wandplankje
€ 20,95 (Livv Lifestyle). Roze quilt van Noortje de Keijzer € 210,-, kussen met dessin,
50x50 cm € 45,-, afbeelding met gouden stip € 57,-, fotolijst € 79,95, lichtroze wollen
plaids € 129,-, roze piramide € 29,- (Restored). Fluwelen kussens in rozetinten, 50x50 cm
per stuk € 25,- (De Weldaad). Roze toekan spaarpot € 57,50 (&klevering). Hanglamp van
Ferm Living: kap € 175,-, snoer met fitting € 94,- (Kolk en Kolk). Rond vloerkleed Adum,
Ø 130 cm € 39,95 (Ikea). Roze linnen dekbedovertrek Copper, 140x220 cm € 190,-,
kussensloop € 35,-, zachtroze linnen hoeslakens om matrassen € 105,- (Couleur Locale).
Stoel, 45x45x70 cm (hxbxd) vanaf € 50,- (All the Luck in the World). Pet, rugtas,
schoenen (Vans). Beautyproducten vanaf € 1,99,- (H&M). Trui privébezit.
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Kastenwand van wandkastensysteem
Svalnäs, zoals hier afgebeeld € 344,- (Ikea).
Op de muur muurverf in kleur Oval Room
Blue 85 van Farrow & Ball per liter € 42,(De Ru). In de kast: helm € 30,-, leren bal
€ 55,-, vintage vliegtuigen € 15,-, oude
miniatuur spoorwegonderdelen € 20,-,
kruk Lyon Barstools € 145,-, bureaulamp
€ 120,- (Spoor 38). Dierenboek € 10,-,
XL potlood € 8,95, zwarte kraai € 59,95
(&Klevering). Metalen opbergdoos klein
€ 39,-, groot € 49,- van Home Industrials
(Brût Amsterdam). Aluminium kistje
€ 19,50, lage blauwe pennenbak € 19,-,
lichtblauwe liniaal € 9,90, spelletjesdoos
€ 20,-, lichtblauwe notitieboekjes € 16,50
(Six and Sons). Zilverkleurige perforator
€ 29,50, zandloper vanaf € 12,-, blauwe
pennen vanaf € 3,- (Hay Amsterdam).
Gevlekt schrift van Els & Nel € 12,50,
afbeelding vis Spotted Eagle Ray, 40x50 cm
zonder lijst € 39,50 (My Deer Art Shop).
Op bed: groen kussen, 70x50 cm € 58,50
(De Weldaad). Blauw linnen dekbedovertrek
Blue Grey, 140x200 cm € 199,-, kussensloop
€ 35,- (Couleur Locale). Overig privébezit.

Metalen gereedschapskist € 119,-,
pennenbak laag € 14,95, grote spijkers
€ 3,50 (Brût Amsterdam). Passer € 29,50,
geodriehoek € 37,50 (My Deer Art Shop).
Goudkleurige klem € 5,50, zakjes binderclips
€ 8,-, driehoekig doosje met klemmetjes
€ 5,90, zwarte ronde pennenbak € 19,50,
zwart geruit doosje met potloden en liniaal
€ 19,50, rolmaatje € 12,90, waterpas € 22,-,
gouden schaartje € 10,- (Six and Sons).
Glazen potjes € 1,- (Van Beek Art Supplies).
Oude schaar € 8,95 (Raw Materials).
Sterrenkijker € 54,95 (De Weldaad). Zwart
notitieboekje € 7,95, grijs notitieboekje
€ 8,50 (MaisonNL). Zwarte map met
gouden tekst € 10,95 (&klevering).

Behang Luna Plena WDLU1702, per m²
€ 110,- (Wall&decò). Gereedschapskist
€ 119,-, brandblusser € 175,-, bureaulamp € 165,-, pennenbak hoog € 14,95,
pennenbak laag € 14,95, kleppenkast,
50x40x100 cm (bxdxh) € 195,- (Brût
Amsterdam). Storage stoel, hoogte 45 cm
€ 169,- (www.storage-stool.com). Vintage
sterrenkijker € 65,- (All the Luck in the
World). Tafelblad Mingle, 135x65 cm
€ 599,-, okergeel tafelonderstel Mingle
van Ferm Living, hoogte 74 cm € 199,(Kolk en Kolk). Zwarte map met gouden
tekst € 10,95 (&klevering). Klosje € 5,-,
leren etui met schaar € 15,- (Combitex).
Gouden geodriehoek € 37,50 (My Deer
Art Shop). Houten doosje met sterrenkijker
€ 54,95 (De Weldaad). Wereldbol en
verrekijker privébezit.

Op de wand muurverf in kleur Yellow
Cake 279 van Farrow & Ball per liter € 42,(De Ru). Spiegel in cactusvorm, 30x90 cm
€ 305,-, visspiegel, 20x40 cm vanaf € 79,(Couleur Locale). Tafel met marmeren
blad, 100x40x75 cm (lxbxh) prijs op
aanvraag (My Deer Art Shop). Witte lamp,
hoogte 40 cm € 129,50 (De Weldaad).
Verentooi met kralen € 62,50, schelp
€ 25,-, metalen beker € 21,50, ketting
€ 65,-, armband € 19,95, potje met
zilveren deksel € 14,95, ophanghaak
palmboom € 19,50 (Zenza). Roze tasje
€ 69,- (&klevering). Goudkleurig zebrahoofd, hoogte 25 cm € 49,- (Store
Without a Home). Discobal € 50,(Spoor 38). Petticoat (I Love Vintage).
Spiegel op voet, hoogte 20 cm € 58,-,
sieradenhouder, hoogte 15 cm € 30,-,
stoel, 70x45x45 cm (hxbxd) € 111,(All the Luck in the World).
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