MAAK KENNIS MET
DE UITGEBREIDE COLLECTIE LAMINAATVLOEREN
VAN DOUWES DEKKER
VERSCHILLENDE SFEERSTIJLEN
CLASSIC GLAMOUR // SCANDIC DREAMS
GREEN NATURE // EXPERIMENTAL DESIGN
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DOUWES DEKKER LAMINAAT IS UITERMATE
GESCHIKT IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING
VOOR ELKE STIJL // SCHOON // KRASVAST // KLEURNUANCES // WARM
SLIJTVAST // ONDERHOUDSVRIENDELIJK // GEMAK // OPVALLEND

CLASSIC GLAMOUR
KLASSIEK // METALLIC // LUXE
Deze stijl kenmerkt zich door stijlvolle klassieke elementen
gecombineerd met materialen die luxe uitstralen. We
zien veel diepe, donkere kleuren zoals donkerblauw,
donkergroen en zwart. Metallic accessoires in goud, brons
en koper maken het helemaal af en geven je interieur een
extra glamour boost.
Galant / Visgraat gerookt eiken wit geolied

SCANDIC DREAMS
SCANDINAVISCH // LICHT // NATUURLIJK
Een echte blijver, de Scandinavische stijl met lichte en
natuurlijke materialen en eenvoud en rust als basis.
Op de vloer zien we veel wit of blank hout, net zoals
in de meubels en accessoires. Daarnaast spelen
vergrijsde tinten en pastellen een belangrijke rol. Met
planten haal je een vleugje natuur in huis.
Spontaan / Aspen eiken

GREEN NATURE
PLANTEN // GROEN // RUSTIEK // HOUT
Een stijl waarin veel natuurlijke materialen worden ge
bruikt en waar planten en groen de boventoon voeren.
Populair zijn texturen met een doorleefde of verweerde
look zoals hout met zichtbare noesten. Rustieke vloeren
in warme bruintinten zijn een ideale basis voor deze stijl
en gaan mooi samen met het vele groen.
Elegant / Smaakvol gerookt rustiek eiken

EXPERIMENTAL DESIGN
MODERN // CONTRAST // KLEUR // DESIGN
Een experimentele stijl geïnspireerd door strakke lijnen
en spannende contrasten. Glas, beton, natuursteen en
staal zijn materialen die veel gebruikt worden. Basis
tinten zijn zwart en grijs, met als tegenhanger felle
kleuren in geel, groen, blauw en rood.
Sympathiek / Royaal eiken grijs geborsteld
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OVER DE VLOER BIJ
INTERIEURBLOGGER BINTI HOME
Souraya Hassan (28) runt sinds 2009 haar eigen Caïro zijn Souraya en Mahmoud in juli 2017 verhuisd
onderneming Studio Binti Home. S amen met naar hun nieuwe appartement in Hoofddorp. De woning
was helemaal casco. “Als het ware een leeg canvas dat
haar man Mahmoud woont zij in een nieuwbouw ik helemaal kon invullen, daar word ik natuurlijk heel
appartement in Hoofddorp. Ze werkt fulltime erg blij van!’’
aan haar eigen onderneming als interieurstylist,
“Bij het inrichten van mijn eigen huis of voor klanten
fotografe en professioneel blogger. Op haar blog richt ik mij altijd eerst op de basis. De vloer is hier
deelt ze, met alleen eigen fotografie, haar liefde voor in een heel belangrijk onderdeel. Voor de werkkamer
interieur, styling en kleur. Met ons deelt zij graag en de slaapkamer zochten wij een strakke maar toch
sfeervolle vloer die warmte uitstraalt. We kwamen al
haar expertise op het gebied van inrichting.
gauw uit bij Royaal eiken wit geborsteld in de serie

Sympathiek. Deze vloer is modern en strak maar door
“Het allerleukste vind ik om mijn volgers te inspireren de zichtbare knoesten toch ontzettend sfeervol.”
hoe je van een huis een thuis maakt. Soms al met een
simpele makeover of handige stylingtip. Ook deel ik de “Ik hou heel erg van vergrijsde aardetinten; denk aan
leukste adresjes om jouw favoriete items te shoppen camel, okergeel, groen en blauw. Deze tinten zie je ook
voor een persoonlijk interieur. Mijn eigen woonstijl? terug komen in mijn werkkamer en slaapkamer. Ze
Dat is toch wel een mix van Scandinavisch, bohemian passen ook goed bij de vergrijsde look van de laminaat
en Arabische invloeden. Ik ben half Nederlands en half vloer, zo vormt alles een mooi geheel.”
Egyptisch en laat mij graag inspireren door deze cultu
rele mix.”
Meer foto’s van de vloer bij Souraya zien?
Verhuizen naar een nieuw huis is dan ook de perfecte Volg haar op Instagram via @bintihome en op
content voor op haar blog. Naast een tweede huis in www.bintihomeblog.com

DOUWES DEKKER LAMINAAT IS UITERMATE GESCHIKT
IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING
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SYMPATHIEK

1 5 JAAR

VLAK
1. O
 ud eiken donkergrijs g
 eborsteld
2. O
 ud eiken grijs geborsteld
3. O
 ud eiken lichtgrijs geborsteld
4. Authentiek eiken donker grijs
5. Authentiek eiken naturel
6. Authentiek eiken licht grijs
7. Eiken wit geolied
8. Aspen eiken
9. Warm eiken naturel
10. Eiken zilvergrijs geborsteld

2 0 JAAR

2V
1. Tijdloos eiken wit
2. Tijdloos eiken grijs
3. Tijdloos eiken licht
4. Tijdloos eiken naturel
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VIND JE DEALER OP WWW.DOUWESDEKKER.NL
EN VOLG ONS OP
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1. Royaal eiken wit geborsteld
2. Royaal eiken grijs geborsteld
3. Royaal eiken naturel geborsteld
4. Royaal eiken wit gelakt
5. Royaal landelijk eiken geolied
6. Royaal gerookt eiken wit geolied

1. Eigentijds naturel eiken
2. Eigentijds licht eiken
3. Eigentijds grijs eiken
4. Eigentijds blank eiken
5. Smaakvol lichtgrijs eiken
6. Smaakvol wit gebeitst eiken
7. Smaakvol vintage grijs eiken
8. Smaakvol gerookt rustiek eiken

4V
1. Visgraat eiken naturel geborsteld
2. Visgraat gerookt eiken wit geolied
3. Visgraat vintage grijs eiken
4. Visgraat vintage wit eiken

