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Persoonlijk
woonadvies
op maat

WOONATELIER IN JOUW REGIO
Één stap over de drempel in onze winkel en je waant
je direct in een inspirerende broedplaats voor jouw
interieur. Decorette is een waar woonatelier: een
plek waar stylisten samen met jou werken aan een
persoonlijk woonplan. Door samen jouw interieur
vorm te geven creëren we een woonlook met
karakter. Maak een afspraak in onze winkel en ervaar
onder het genot van een lekker kopje koffie hoe
jouw woonstijl vorm krijgt.

ALLE PRODUCTEN ONDER ÉÉN DAK
Van kasten vol gordijnstoffen tot een wand met luxe
raamdecoratie die een realistisch beeld geeft van de
werkelijkheid. In ons luxe woonatelier vind je de beste
kwaliteit vloeren en prachtig behang dat zonder twijfel de
eye-catcher van je woning wordt. Met een luisterend oor,
een goed gevoel voor smaak en oog voor detail wordt dit
alles samengebracht tot een complete woonlook.

INMETEN, LEGGEN, MONTEREN
Decorette is jouw rechterhand als het aankomt
op de realisatie van je nieuwe interieur. Daarom
bieden wij diverse services aan, van het leggen
van jouw vloer, tot de renovatie van je trap. Wij
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Onze deuren staan wagenwijd open om inspiratie op te doen, stoffen te voelen, vloeren te bekijken

komen bij jou thuis behangen, zorgen voor het

of diverse soorten raamdecoratie te ontdekken. Maar wil je een uitgebreid woonadvies? Maak dan

schilderwerk én monteren jouw raamdecoratie.

van tevoren even een afspraak. Wij nemen dan alle tijd om jou te voorzien van een persoonlijk

Wij nemen jouw totale woonproject uit handen en

product- of interieuradvies, uiteraard geheel vrijblijvend.

laten jou genieten van alle voorpret.

Decorette
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Innovatieve
design vloeren

‘GROENE’ VLOEREN
Een duurzame vloer kies je met het oog op de
toekomst. Bij Decorette hebben we een aantal
bijzondere vloeren in het assortiment met een
duurzaam verhaal. Dit varieert van vloerkleden
die zijn gemaakt van gerecyclede materialen tot
circulaire initiatieven om je vloer te hergebruiken.
Ontdek welke groene keuzes je bij Decorette kunt
verwachten.

DECORETTE MATTA VLOERKLEDEN
Met Decorette vloerkleden maak je een bewuste keuze
voor in huis. Niet alleen omdat de kleden een stijlvol
karakter hebben maar ook omdat onze Matta collectie
wordt vervaardigd uit PET-flessen. Het gerecyclede plastic
wordt gebruikt voor garen die in lokale weverijen in
India tot vloerkleed worden geweven. Een handgemaakt
product dat helemaal naar jouw wens kan worden
aangepast. Bijzonder mooi!

DESSO RESTART® & CORETEC® SECOND LIFE
De terugname- en recyclingprogramma’s van Desso
en COREtec® zijn initiatieven die het mogelijk maken
Een kwalitatieve vloer met innovatief design en aandacht voor esthetiek. COREtec® vloeren liggen
aan de basis van jouw woonsfeer. De unieke samenstelling van een COREtec® vloer zorgt dat
dit product zowel krasbestendig als 100% waterafstotend is. Daarnaast zijn de dessins van deze
designvloeren ook nog eens enorm realistisch. Van stoere stenen tot een warme houtlook, COREtec®
staat voor kwaliteit.
06
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om vloerkleden en vloeren te hergebruiken. Na de
terugname van jouw woonproduct wordt deze
klaargemaakt voor zijn tweede thuis. Daarmee is
jouw vloer een kostbare grondstof. Dat geeft pas een
goed gevoel.

Inspiratiemagazine

07

Woonsfeer
Zenzucht

ZACHT VAN KLEUR
In een interieur met een zacht kleurenpalet voelen we
ons tot rust komen. Een licht palet wordt nu eenmaal
als fijn ervaren. De matte kleurtinten van Pure by Flexa
ColorLab® zijn perfect als basis. Ga voor fris groen in
combinatie met beige tonen voor een ambiance die
natuurlijk aanvoelt. In Zenzucht wordt veel gebruik
gemaakt van materialen met een natuurlijke structuur

Met Zenzucht kom je thuis in een baken van rust en

zodat de sfeer sereen blijft maar niet vlak voelt.

ontspanning. Een sereen interieur waarin je helemaal tot
jezelf kunt komen en dat aanvoelt als een warme deken.
Het spa gevoel dat in de hele woonsfeer voelbaar is biedt alle
handvatten voor een optimaal wooncomfort. Op zoek naar een

HARMONISCHE RAMEN

interieur dat je omarmt? Laat je inspireren door Zenzucht.

Luxaflex Duette® Shades hebben door
de harmonicavouw een mooie structuur.
De perfecte binnenzonwering voor deze
serene woonsfeer want het zorgt voor
dynamiek voor je ramen. De stofkeuze is
eindeloos. Van een subtiel kleurverloop
tot een pastelkleurige stof, fijn gemêleerd

Ontspan
zodra je één
voet over de
drempel zet

of met een licht patroon. Alle Luxaflex®
producten zijn elektrisch toe te passen
met Luxaflex® PowerView® Automation.

MISSONI X ARTE
De samenwerking tussen het Italiaanse modehuis
Missoni en Arte behang resulteert in een collectie vol
spectaculaire patronen. Een Missoni dessin aan je wand
gooit gegarandeerd hoge ogen. Wie Missoni kent weet
dat de patronen iconisch zijn. Extravert, een tikkeltje
etnisch en flamboyant op eigenzinnige wijze. Missoni
Zig Zag geeft de woonstijl Zenzucht een speelse
knipoog.
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De Kleur van het Jaar
2023 is Wild Wonder™

HET WONDER VAN DE NATUUR
De grote inspiratiebron voor Wild Wonder™ als de
Kleur van het Jaar 2023 is de helende kracht en
het inspirerende karakter van de natuur. Mooie
eigenschappen die je door de toepassing van deze
kleur in jouw interieur direct voelt. Flexa vertaalt het
wonder van de natuur naar jouw huis.

Ieder jaar kijken we er halsreikend naar uit: de lancering van de Kleur van het Jaar
van Flexa. In deze 20e editie is het de eer aan de kleur ‘Wild Wonder™’, een tint
die symbool staat voor de wonderlijkheid van de natuur. Deze positieve, natuurlijke
geeltoon verbindt ons met buiten en laat ons binnenshuis beter voelen.
Deze musthave kleurtoon is verkrijgbaar in onze winkels.

LUSH: KLEURPALET VAN HET JAAR 2023
Het Kleurpalet van het Jaar 2023, met de Kleur van het
Jaar Wild Wonder™ in de hoofdrol, draagt de naam ‘Lush’.
Het palet vertelt het verhaal van bossen en bosgrond:
kalme, opbeurende tinten die zorgen voor een ruimte
waarin je jezelf prettig voelt. Binnen dit palet wordt Wild
Wonder™ gecombineerd met zachte groene tinten en
neutralen. Ze zorgen voor een verbinding met
de natuur en bieden een rustige en geruststellende sfeer.

KLEURENTRENDS BIJ JE THUIS
De Lush Kleuren worden in onze woonwinkel
aangeboden onder het Flexa Kleurentrends
2023 palet. Dit palet bestaat uit tien toepasbare
interieurkleuren die jouw interieur verreiken
met een natuurlijke glow. Zowel het palet als
de Kleurtesters zijn vanaf 13 september 2022
verkrijgbaar in onze Decorette winkel.
Let op: niet elke Decorette vestiging verkoopt
verf. Online vind je het assortiment per winkel.
10
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Een etnische
twist
We kijken binnen bij de familie Martens die met de

Projectinformatie

wens voor een modern etnisch interieur bij Decorette

Dit project is gerealiseerd door Decorette

terecht kwam. Naast Het behang Chintz uit de

Heemskerk. Producten die zijn gebruikt: schuin

collectie Essentials Les Tricots van Arte zijn ook de

vouwgordijn Decorette, behang Arte Les Tricots

schuin geconfectioneerde vouwgordijnen echte

73102, mat Coral Brush 5774 Biscotti Brown.

eyecatchers. Deze zijn op maat gemaakt en specifiek
ontwikkeld voor de unieke raamvorm. Een combinatie
van vakmanschap en een moderne touch maakt dit
interieur tot een plaatje.
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All-in met
Luxaflex®
raamdecoratie
MOOI
TAPIJT

TIP!

VELUX unieke
raampartijen

Ronde, schuineof kiepramen:
wij hebben de
oplossing

Dakramen, lichtkoepels of dakkapellen: bij Decorette kan je ook
terecht voor unieke raamoplossingen. Als VELUX dealer zijn wij
gespecialiseerd in speciale raamtypen. Onze experts maken een
plan op maat om ieder raamtype te voorzien van een gouden
Een dynamisch uitzicht creëer je door diverse soorten raamdecoratie te combineren in een gelaagde
stijl. Dit is niet alleen qua esthetiek een goede keuze maar ook voor een isolerend effect en betere
akoestiek het overwegen waard. Nog een tikkeltje extra comfort nodig? Kies dan voor de elektrische
variant met Luxaflex® Powerview® Automation. Dat is pas luxe.
14
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randje. Van kiepraam tot dakkoepel, van inmeten tot montage,
wij vertellen je in de winkel graag over alle mogelijkheden.
Met VELUX haal je een product in huis dat niet alleen sfeervol
maar ook praktisch is.

Inspiratiemagazine
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RAAMDECORATIE AUTOMATISCH BEDIENEN
Met een domotica systeem wordt verbinding gelegd

Automatisch
slimmer

tussen alle raamdecoratie in je woning. Dat maakt
ze met één druk op de knop bedienbaar. Voor zowel
Luxaflex®- als voor Decorette raamdecoratie hebben wij
een passend systeem. Wanneer je tijdens het wakker
worden de jaloezieën wilt openen voor een vleugje
zonlicht of juist wanneer je op afstand de rolgordijnen
wilt sluiten. Reguleer het makkelijk zelf met de handige
app en til prettig wonen naar een hoger niveau.

Slimme technieken in huis zorgen ervoor dat thuis zijn extra comfortabel aanvoelt.
Simpelweg omdat ze (kleine) taken uit handen nemen die voor jou niet praktisch zijn.
Raamdecoratie openen en sluiten, je buitenzonwering laten zakken en je gordijnen
openslaan bijvoorbeeld. Deze taken kunnen allemaal worden geautomatiseerd zodat
je huis meebeweegt met de routine van jouw dag. Je interieur sluit op deze manier
nog meer aan op jouw wensen en leefstijl. Persoonlijker wordt het niet.

LUXAFLEX® POWERVIEW® AUTOMATION
Luxaflex® raamdecoratie is elektrisch te bedienen
met Luxaflex® PowerView® Automation. Dit slimme
systeem is draadloos en kan worden bediend met een
afstandsbediening, wandbediening of met de PowerView®
App. Zo kan je op ieder moment van de dag, in elke
ruimte, dé perfecte sfeer creëren. Elektrische bediening
is de basis voor comfort en de fundering voor een
slimmer huis. Bij Decorette kijken we graag hoe we jouw
raamproducten kunnen aansluiten op dit systeem.

TECHNIEK IN BUITENZONWERING
Ook de buitenzonwering rondom je huis kan worden
gemotoriseerd door het aan te laten sluiten op het
slimme systeem van Somfy. Dit is mogelijk voor bijna
alle typen buitenzonwering. Dit geautomatiseerde
systeem laat je ook buitenshuis genieten van extra
voordelen. De rolluiken hoeven nooit meer handmatig
geopend of gesloten te worden. Een ogenschijnlijk
kleine verbetering voor je woning maar met een grote
impact op je woongenot.

16
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Woonsfeer
Geo Chic

MODERNE LIJNEN
Sfeer bekennen doe je met behang. Het behang van
HookedOnWalls Culture Club bestaat uit een set van
geometrische patronen van hoogwaardige klasse. Het
patroon Composizione Nikko geeft je muur een speelse
vlakverdeling. De perfecte, decoratieve basis. De print is
in diverse kleurstellingen te krijgen.

Geo Chic is een knipoog naar alles wat stijlvol, chique en
modern is. Rijke elementen worden tot in detail doorgevoerd
en zorgen voor een luxe uitstraling. Cirkels, grafische patronen
en een tikkeltje asymmetrie zorgen dat je interieur naar een
hoger niveau wordt getild. Ga voor een Geo Chic interieur

IN DE HOOGTE

wanneer je wens is om stijlvol te wonen.

Kamerhoge gordijnen geven je interieur
direct een luxe gevoel. Zeker wanneer je
een stof kiest met een subtiele metallic
draad. Een lichte glans reageert op het
zonlicht en creëert een atmosfeer om
van te dromen. Het interieur krijgt instant
een chique look. Deze stof van Decorette
is een goed voorbeeld hoe gordijnen een

Minimalistisch
design met
geometrische
patronen

woonsfeer tot zijn recht kunnen laten
komen.

RADICAAL VERTICAAL
De laatste hand aan een Geo Chic interieur leg je door
middel van verticale jaloezieën. Dit is namelijk hét
product waarmee je een grafisch lijnenspel creëert
voor je raampartijen. Het voordeel van verticale
jaloezieën is dat ze ook op maat gemaakt kunnen
worden voor lange ramen. Voor zowel Luxaflex® als
Decorette raamdecoratie geven wij in de winkel graag
productadvies.
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Bij Decorette
zit je goed
Wanneer de basis van jouw woonsfeer staat als een huis is het tijd om je interieur in
te richten. Dan is het uitzoeken van bijpassende stoelen, fauteuils en een bank een
logische vervolgstap. Daarmee zit je bij Decorette goed. Kom langs onze winkel en
laat je informeren.

Stoere
vloeren
Een vloer ligt aan de basis van je interieur. Het is de eerste keuze die
je maakt in de styling van je woning. Een keuze die weloverwogen
gemaakt moet worden. In onze Decorette winkel leggen we
alle mogelijkheden voor je op tafel en maak je kennis met onze
Decorette collecties PVC, vinyl en laminaat. Daarnaast vind je ook
gerenommeerde merken als COREtec® en Novilon. Duurzame
keuzes, esthetische keuzes, praktische keuzes; onze professionals
geven je graag persoonlijk advies.

20
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Projectinformatie
Dit project is gerealiseerd door Decorette
Maassluis. Producten die zijn gebruikt: houten
jaloezieën (63mm), gordijnen Basics Florie 13,
domotica systeem, gordijnen Decorette
Caribou 28 en 46, marmoleum Concrete Liquid
Clay, behang Arte Signature 24520, Decorette
PVC vloer visgraat.

Statige
sferen
We nemen een kijkje achter de deuren in deze woning
te Vlaardingen waarvoor Decorette een woonplan op
maat ontwikkelde. De statige woonsfeer voelt modern
aan en imponeert direct wanneer je binnenkomt.
Neem de visgraat vloer, de marmeren details in de
keuken, de houten jaloezieën en de rijke gordijnstoffen.
Daarnaast is alle raamdecoratie voorzien van een
elektrisch systeem dat optimaal gemak biedt. Alles
is geautomatiseerd. Decorette slaat een brug tussen
smaakvol wonen en comfort.

22
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behang
met luxe
allure

IMPACTVOL BEHANG
Hoewel behang van origine niet wordt gezien als de
meest duurzame optie zijn er ook in wandbekleding
groene keuzes te maken. Hoe vervuilend jouw
favoriete behang daadwerkelijk is, ligt voornamelijk
aan het productieproces en aan de kwaliteit van
het materiaal. Behang dat 15 jaar blijft zitten is
logischerwijs beter voor het milieu. Ontdek welk
behang meer om het lijf heeft dan zijn decoratieve
looks.

VISIE VOOR SCHOONHEID
De schoonheid van Arte behang zit hem niet alleen in
esthetiek maar ook in hun visie betreft verduurzaming.
Het merk is continu bezig om zijn ecologische voetafdruk
te reduceren. Naast het continu verduurzamen van het
technische productieproces wordt ook gekeken naar het
gebruik van natuurlijke materialen zoals waterhyacinten,
bananenbladeren, mica, wol, jute, schelpen, grassen etc.
Deze innovatie zorgt erdoor dat jouw interieur niet alleen
oogverblindend, maar ook groen(er) is.

BEWUST KIEZEN VOOR VLIESBEHANG
Vliesbehang is het minst vervuilende behangtype
op de markt. Het bevat weinig schadelijke stoffen
waardoor het biologisch afbreekbaar is. Daarnaast
is het kwalitatief sterk en heb je jarenlang plezier
Het familiebedrijf Arte is ontstaan vanuit een passie voor schoonheid. Als ontwerper en producent
van high-end muurbekleding streeft Arte ernaar deze passie voor esthetiek, vakmanschap en
kwaliteit te vertalen in al haar producten tot in de kleinste details. De doordachte ontwerpen – soms
uitbundig, soms ingetogen – maken de muurbekleding van Arte een veelzijdig sfeerelement.
24
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van je product. Door deze voordelen worden veel
behangsoorten tegenwoordig op basis van vlies
gemaakt. Wil je echt een duurzame keuze maken?
Kijk dan naar de extra certificaten per product. Wij
helpen je graag met het uitzoeken in onze winkel.
Inspiratiemagazine
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Woonsfeer
Art Piece

VINTAGE FINEST
Vintage is één van de elementen die een
eclectisch interieur karakter geeft. Je nieuwe
vloerkleed mag daarom best een verweerde
uitstraling hebben. Het liefst in een unieke
kleur die contrasteert bij je wanden.
Want het vloerkleed mag eruit knallen.
Dit vloerkleed van Desso & Ex Nature heeft
een prachtige vintage zijdelook.

Het is een kunst om verschillende stijlen te laten samenkomen
tot de woonstijl Art Piece maar juist die mix zorgt ervoor dat
je naar het interieur kunt blijven kijken. In een eclectische
woonsfeer is er altijd een plekje voor mooie pareltjes te vinden.
Waan je in een wereld waarin culturen, kleuren, stijlen en
creativiteit samenkomen en leer je zelf de kunst van styling aan.
REMMEN LOS

Voor behang dat gezien mag worden moet je zijn bij
BN Walls. Het behang uit de collectie Fiore spreekt
luid en duidelijk tot de verbeelding. Het is maar goed
dat patronen binnen de woonsfeer Art Piece flink
mogen worden gecombineerd want hoe leuk is het om
meerdere favorieten te kiezen?

Een spektakel
van patronen
en kleuren
VASTGEROEST
Aluminium jaloezieën zijn echte klassiekers.
Het is een echt icoon en niet meer weg
te denken uit ons interieur. Niet alleen
omdat ze een lust zijn voor het oog, maar
ook omdat ze je eclectische interieur direct
omarmen. Een fijne klassieker die een stoer
statement maakt in jouw huis. Zeker deze
variant in roestkleur.

26
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DE NIEUWE STANDAARD IN TEXTIEL
Veel stoffen worden tegenwoordig geweven met
gerecyclede garen. Zo vormen PET-flessen en
grassen de natuurlijke grondstoffen voor jouw

Luxe stoffen

gordijn. Het is een luxe om een stof voor je ramen te
hebben hangen die ook nog eens op mooie wijze is
geproduceerd. Duurzaamheid is de nieuwe standaard
in woningtextiel.

Hoewel gordijnen voornamelijk een functionele werking hebben, drukken ze ook
een grote stempel op je woonsfeer. Zo ga je met de keuze voor een transparante
zijde op de romantische tour terwijl een verduisterende fluweel perfect past binnen
een chique look. Om nog maar te zwijgen over de plooi en afwerking die je kiest.
De designers in onze winkel kunnen je hier alles over vertellen.

BASIS VAN GERECYCLED POLYESTER
De bijzondere gordijnstof Tennet uit onze Decorette
collectie is gemaakt van 100% gerecycled polyester. Dit
materiaal is vervaardigd uit plastic (PET) flessen en heeft
daardoor een duurzaam tintje. Kortom; deze mooie stof
met subtiele glans geeft jouw kamer alles behalve een
stoffige look.

MODE VOOR JE RAAM
Veel stoffen in onze Decorette collectie zijn voorzien
van Oeko-Tex Standard®100. Dat is een test- en
certificeringssysteem voor textiel en herkenbaar
aan de speciale iconen op het productlabel. In onze
winkel vind je verschillende gordijnstoffen met deze
certificering. Zo vind je in onze winkel gordijnstoffen
waarin gerecycled polyester is verwerkt afkomstig van
o.a. snijafval uit de t-shirtproductie. Over raammode
gesproken.

28
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Projectinformatie
Dit project is gerealiseerd door Decorette Beek
en Donk. Producten die zijn gebruikt: gordijnen
Eijffinger Heady, Your Edition Oslo Velours en
Decorette Volta Velours, houten jaloezieën
(50mm), behang Eijffinger Mini Me en Museum
307346, verduisterend rolgordijn VELUX,
meubelindustrie het Anker, screens en deuren
van Hubo.

Landelijk
comfort
Kijk binnen in de woonboerderij van de familie
Sneijers. Deze pittoreske boerderij is van binnen
geheel gemoderniseerd. Door de grote raampartijen
wordt het platteland met de woonkeuken verbonden.
Door de horizontale jaloezieën en de kamerhoge
inbetween gordijnen wordt hier extra focus op
gelegd. Daarnaast is een kleurenpalet vol natuurlijke
groentinten naar de woonkamer doorgetrokken om
het landelijke gevoel binnenshuis te versterken. Ook
een woonadvies op maat? Kom langs Decorette.
30
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Uitzicht
om bij stil
te staan

RAAMDECORATIE MET EEN GROEN RANDJE
Bewust je raamdecoratie uitkiezen doen we samen.
Hierin nemen we naast jouw wensen ook het verhaal
achter het raamproduct mee. Een aantal collecties
in ons assortiment vallen binnen ons Mooier Groen
label. Dat betekent dat ze op duurzame(re) wijze zijn
geproduceerd. Niet alleen mooi voor het interieur
maar óók voor de natuur. Hieronder lees je meer over
raamdecoratie die jouw interieur een stukje groener
maken.

LUXAFLEX DUETTE® SHADES
Luxaflex® Duette® Shades is een duurzame innovatie
op het gebied van raamdecoratie. Door de bijzondere
honingraat structuur beschikt dit product over isolerende
eigenschappen. Het design zorgt namelijk voor de
regulering van de kamertemperatuur en voor de verlaging
van het energieverbruik. Daarbij komt dat de stoffenreeks
Eternity voor 40% bestaan uit gerecyclede petflessen.
Subtiel qua kleur en subtiel voor het milieu.

DUURZAAM BAMBOE
Bamboe jaloezieën zijn één van onze favoriete
raamproducten en dat is niet alleen om de looks.
Bamboe is een grassoort en wordt gezien als een
duurzaam materiaal omdat het razendsnel groeit.
Het is een luxe om het lichtinval in je ruimte naar sfeer te kunnen reguleren. Een luxe die met
de juiste raamdecoratie eenvoudig te verwezenlijken is. Kies voor romantiek met inbetween
rolgordijnen of ga voor meer privacy door je duo rolgordijnen in zijn geheel te sluiten. Kies jaloezieën,
dupli, plissé gordijnen of ga voor een extra traditionele look met vouwgordijnen. Echte luxe begint
bij professioneel advies.
32
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Sommige soorten hebben groeisnelheden van bijna
één meter per dag. Hoewel bamboe lamellen qua
uiterlijk veel weg hebben van hout zijn er toch kleine
verschillen. Bamboe is een stuk dunner, lichter en
oogt platter bij het oprollen. Een mooi, natuurlijk én
duurzaam alternatief.
Inspiratiemagazine
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Tapijt voelt goed
Het is ultiem comfort om uit bed te stappen en je voeten neer te zetten op een zachte
vloer. Daarmee past tapijt in het rijtje van ultieme woonfantasieën. Niet alleen om
de zachte eigenschappen maar ook om de vele praktische redenen. Tapijt is een
interieurproduct dat voorziet in al je woonwensen. In onze winkels hebben we een
mooie variatie van Desso, Parade, Bonaparte en Decorette tapijt.

TIP!

Verbinding
in huis

Vloerkleden zijn in
veel unieke vormen
verkrijgbaar.

Vloerkleden brengen sfeer in het interieur. Een mooi karpet zorgt
voor een samenhang tussen de interieurproducten en maakt het
interieur huiselijk. Naast de esthetische waarde zal een vloerkleed
veel praktische voordelen hebben. Van Desso tot onze eigen
Decorette kleden: onze designers kunnen je in de winkel voorzien
van een persoonlijk productadvies.
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Woonsfeer
Wood Wonders

VASTE VLOER
Een houtlook vloer is in elk interieur toe te passen. Het
maakt je interieur warmer, huiselijker en is de perfecte
basis voor elke woonstijl. Houtlook PVC vloeren zijn
tegenwoordig hyper realistisch en bijna niet van echt
te onderscheiden. Wil je dus de blits maken met een
houtlook vloer? Kom langs onze winkel voor advies.

Met de natuur als basis staat in de woonstijl Wood Wonders
de schoonheid van hout centraal. Het materiaal mag worden
gezien en gebruikt als ware eyecatcher. Dik verdiend want de
eigenschappen van hout moeten we koesteren. Van gepolijst
hout tot ruwe planken: we zetten hout in de schijnwerpers.
STOERE DETAILS
Het zijn de details die je interieur maken
of breken. Daardoor is de afwerking van je
interieurproduct van groot belang. Onze
specialisten in de winkel weten exact waar je
een beetje mee kunt spelen. Bijvoorbeeld deze
houtlat die je rolgordijn een natuurlijk tintje
geeft. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Hout als
natuurlijke
sfeermaker
NATUURLIJKE WAND
Het behang van Eijffinger Natural Wallcoverings is
een aparte categorie wandbekleding. Doordat het is
vervaardigd uit grasvezel is elk stuk uniek. Dat zorgt
voor een natuurlijke look & feel die door geen enkele
andere textuur te evenaren is. Speel hiermee in jouw
ruimte.
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Behang
met power

STATEMENT BEHANG
Niets is spraakmakender dan een levensgroot
kunstwerk over de hele wand. Met zo’n imposant
behang kan je de muur écht laten shinen. In ons
assortiment vind je diverse collecties ontwikkeld door
gerenommeerde namen uit de interieur industrie.
Een echte van Gogh of Edward van Vliet bijvoorbeeld.
Met de mooiste design collecties laat je de muur
spreken. Dat is de kunst van behang.

Weelderige bloemenvelden, traditioneel barok of een grafisch
lijnenspel. Allemaal voorbeelden van behang dat je interieur
net even wat meer aankleding geeft. Behang is de perfecte
toonzetter. Bij Decorette vind je diverse luxe merken zoals Arte,
HookedOnWalls, Eijffinger, Behangexpresse en BN Walls. Stuk
voor stuk behang dat jouw muur laat spreken.

GEZIEN IN VTWONEN
Kijk jij graag naar het programma vtwonen 'Weer verliefd
op je huis’ op SBS6? Dan is de kans groot dat je behang
bent tegengekomen dat je bij Decorette in de collectie
terugvindt. Het behang in dit programma wordt onder
andere gesponsord door Eijffinger waarvan Decorette
trotse dealer is. Hebben de stylisten van vtwonen jou
weten te inspireren? Kom dan een kijkje nemen in één
van onze winkels.

MUUR VOL KUNST
Designer Stefan Scholten ontwierp in samenwerking
met BN Walls behang vol abstracte kunstwerken. De
collectie bestaat uit strakke composities, verrassende
dessins en mooie kleurstellingen. Als inspiratie werd
gekozen voor lijntekeningen gemaakt met een
markerpen. Dat zie je terug door de schetsachtige
patronen en de blend van kleuren die karakteristiek
is voor inkt. De collectie is een perfecte balans tussen
papier, textuur, kleur en patroon.
38

Decorette

Inspiratiemagazine

39

Projectinformatie
Dit project is gerealiseerd door Decorette
Gouda. Producten die zijn gebruikt: Visgraat
vloer Forest Oak XXL Pistaccio Shell, tapijt
Desso Sense of Marble 9990 Negro, behang
Antarès by Omexco ANT107 en Khatam
by Omexco KHA32, vitrage Florie 16 Goud,
Decorette Shutters Zwart, vloerkleed Mart
Visser Linen grey 13.

Wonen in
rijkdom
Kijk je ogen uit in deze luxueuze woning te Boskoop.
De uitdaging voor Decorette was om de woning te
voorzien van een chique uitstraling. Op de muren is
behang van Arte geplakt dat op het eerste gezicht
een stoer karakter heeft maar met zijn gouden details
een stijlvolle touch geeft. Het luxe gevoel wordt extra
aangewakkerd door de visgraat vloer in combinatie met
hoge, zwarte plinten. Als finishing touch is gekozen voor
een glanzend tapijt dat zijdezacht aanvoelt. Zo geven
we elke woonstijl een eigenzinnig randje.
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De
traprenovatie
specialist

Charmante
gevel
De gevel is de eerste indruk van je woning en natuurlijk wil je dat
deze er verzorgd uitziet. Daarom is het belangrijk deze zorgvuldig
te onderhouden. Een likje verf kan daarbij een groot verschil maken.
Met de kwaliteit van Sikkens lakken hoef je hier niet veel moeite in
Een trap is het verlengde van je vloer en natuurlijk wil je dat deze er netjes uitziet. Bijvoorbeeld in
dezelfde look & feel als de vloer op de beneden- en bovenverdieping. Onze uitgebreide collectie

te steken. De verf blijft lang mooi en maakt van jouw woonhuis een
plaatje. Zo geniet je lang van het schilderwerk.

traprenovatie bestaat uit diverse dessins, kleuren en afwerking. Kies je stootbord, profielen en
kleuren. Natuurlijk adviseren onze traprenovatie professionals jou graag in één van onze winkels.
42

Decorette

Inspiratiemagazine

43

Speels
Pastel
Gluren achter de voordeur: ditmaal zijn we bij
het woonhuis van de familie Rood. Het advies

Projectinformatie

was een fris ogend interieur dat voldoet aan alle

Dit project is gerealiseerd door Decorette

woonwensen van het stel. De combinatie van

Hoorn. Producten die zijn gebruikt: Forbo

diverse, contrasterende pasteltinten zorgt voor

marmoleum vloer, BN Walls posterbehang

een speelse woonsfeer en versterkt het knusse

Van Gogh 17140, gordijnen Decorette Gres 46

gevoel dat je krijgt wanneer je over de drempel

en Decorette aluminium jaloezieën.

stapt. Naast de marmoleum vloer komen ook de
aluminium jaloezieën, het posterbehang en de
gordijnen uit het assortiment van Decorette.
Een woonlook waar je direct een glimlach van
op je gezicht krijgt.

44

Decorette

Inspiratiemagazine

45

Woonsfeer
Fabelachtig

MARMER VOL SOUPLESSE
Als er één materiaal is dat jouw interieur een
fabelachtige sfeer geeft dan is het marmer. Deze roze
gordijnen van Decorette zijn uitgevoerd in een marmer
print. Met een soepel vallende plooi krijgt dit gordijn
alle aandacht die het verdient. Het zijn de organische
vormen die de woonsfeer Fabelachtig zijn flair geeft.

Een interieur zo mooi dat je nooit uit je woondroom lijkt te
ontwaken. De woonsfeer fabelachtig voelt aan als poëzie en is fris,
luchtig en intiem tegelijk. Het interieur dat uit een sprookje lijkt
te komen zal instant aanvoelen als thuis. Het is de romantische
ondertoon die een fabelachtige klank aan het geheel geeft. Met

FABULEUS VISGRAAT

een eigenzinnige touch is deze woonsfeer ook voor jou toepasbaar.

Visgraat is een grote trend op vloergebied
en past perfect in elke woonsfeer. Deze
visgraat PVC is een echte klassieker
en geeft de woonsfeer een historisch
uitstraling. Esthetisch is een visgraat vloer
natuurlijk prachtig maar het leggen is een
klus. Daarmee helpen wij je graag. Vraag

Een
interieur om
hemels van te
genieten

in onze winkel naar de mogelijkheden.

EIGENZINNIGE TWIST
Het behang van Eijffinger Posy is speels genoeg
om jouw sprookjesachtige interieur een tikkeltje
eigenwijzer te maken. Het bloemmotief transformeert
jouw interieur direct tot een levendige omgeving.
Het behang is in diverse kleurstellingen te verkrijgen
en mag met elkaar worden gecombineerd voor een
ultieme woonbeleving.
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Projectinformatie
Dit project is gerealiseerd door Decorette
Eerbeek. Producten die zijn gebruikt:
kleuradvies Gentle Grey, Gentle Greige, Rijks
Oker, Zacht Oker, Camouflage Green, RAL7021,
behang BN Walls Riviera Maison 219912 en
18344, Decorette rolgordijn 53093, Decorette
gordijn Madee 16 linnen & Dante kleur 3 taupe,
Decorette jaloezieën (25mm) 16162, tapijt
Parade Studio B285, vinyl Fancy Wood grey 15,
entreemat Entrance.

Groenrijk
wonen
Decorette geeft een kijkje achter de schermen in dit
woonhuis van de familie Hoek. In deze ruime woning
is intimiteit gecreëerd door een kleurenpalet met
natuurlijke allure toe te passen. Voor de muren zijn
diverse groen- en okertinten geselecteerd die het
buitengevoel naar binnen halen. Het tapijt dat is
gelegd komt uit de Parade Studio collectie die door
de structuur oogt als sisal. Om het geheel af te maken
is gekozen voor behang van BN Walls uit de Rivièra
Maison collectie en stoere rol- en vouwgordijnen.
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Buitengewoon
stijlvol
De tuin is een verlengde van je interieur. Want buitenshuis thuisvoelen moet vanuit
binnen komen. Aandacht besteden aan je buitenzonwering is essentieel. Daarnaast
maken terrasschermen, zonneschermen, rolluiken, knikarmschermen en screens een
groot verschil tijdens een hete zomer. Automatisch of met de hand: Decorette zorgt
dat jij te allen tijde comfortabel bent in je eigen huis.

Kom langs in
onze winkel
Geïnspireerd geraakt? Maak een afspraak in onze winkel.
Wij helpen je graag bij het creëren van jouw droom interieur.
Surf naar decorette.nl
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Handig van Decorette
Persoonlijk advies.
Laat je woonwensen in jouw interieur tot leven komen.
Het Decorette woonadvies inspireert, verrast en wordt op maat gemaakt.

Alles onder één dak.
Breed assortiment. Deskundig advies. Puur vakmanschap.
Je bent bij ons in één keer klaar.

Stalen voor thuis
Op je gemak kijken welke kleuren jij te gek vindt.

Gratis inmeten.
Zo weet je zeker dat je met de juiste maten rekent.

Wij zijn er altijd.
In de winkel of via ons afsprakenbureau. Je bent altijd welkom.

Vakkundig en betrouwbaar
Onze experts richten jouw huis vakkundig in en laten alles netjes achter.
Thuis blijven? Niet nodig.

Herstel en onderhoud.
Ook na de aankoop kun je rekenen op onze service.

