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Creuset 17 90euro 2 Bliek
kussen Normann Copenhagen
74euro 3 GeleDodoKids De
sign 150 euro 4 Bijzettafel

x

7ff
I I

nj1
ff V
l i II Ij
lij

Roche Bobois prijs op aan
vraag 5 Cliampagnestop Ta
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mawa 55 euro i Tabouret
OctaN2 Adonde 240 euro 7
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Sfeerbeeld Casalis Bonnet
Bright Hanging Lamp 495 euro
Bonnet poef vanaf 335 euro
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©Auxipress

Zonnig geel
Haal de zon in huis met een

alternatief Ditjaar zien we trou

heel arrangement aan levendige
a

wens dat kleine accenten zoals

geeltinten Alsje je in het begin
geïntimideerd voelt door
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iecreusat com www muuto com
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kussens matten vazen steeds
meer op de voorgrond treden in
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wwwprssentaidoorrect com

schreeuwerig kanariegeel dan
zijn de zachtere en vuilere tinten

plaats van de grote accentmuren
van even geleden Perfect dus voor
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zoals pastelgeel okergeel en
mOSterdgeel Wellicht een goed

wie met gedurfde kleuren wil
experimenteren 3

www gubi dk www ikea com
www liltala cor wwwiobjectstore ccm
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wwwtaschen corr www vilra com
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