De smaakmakers van
het INTERIEUR

NEDERLANDERS ZIJN VAAK GENEIGD TE KIEZEN VOOR
EEN ‘VEILIGE’ BASISINRICHTING MET RECHTE OF VIERKANTE VORMEN OM VERVOLGENS VAST TE STELLEN DAT
ER TOCH IETS ONTBREEKT IN HUIS. MAAR WE KUNNEN
ER VAAK NIET DE VINGER OP LEGGEN WAT DAT DAN IS.
HOE BRENG JE DAN MEER SFEER & WARMTE IN HUIS EN
MAAK JE JE INTERIEUR ‘OP SMAAK’?

trasteren. „Liever één of twee bijzondere exemplaren dan een hele berg
nikszeggende kussens”, zegt Caroline
Mostart van Loft76. „Maar ook een
vloerkleed, de juiste verlichting én
een mooie verftint op de muur of op
je houten meubel doen wonderen.”
Loft 76 heeft alle ingrediënten in huis
om een interieur op smaak te brengen. Maar hoe kom je er achter welke
elementen je toe moet voegen om je
interieur meer ‘smoel’ te geven?

DURF!
Dé smaakmakers van je interieur zijn
toch de accessoires. Een bank kast of
tafel kiezen mensen doorgaans in een
neutrale kleur. Logisch want uiteindelijk is het de bedoeling dat je hier een
aantal jaren mee doet. Accessoires
vervang je makkelijker en je creeërt
in een mum van tijd een compleet
andere sfeer. Daarnaast voeg je met
accessoires iets eigens toe. De tip
van Loft76: durf kleur, andere vormen én materialen toe te voegen die
in contrast staan met je basisinterieur.
Heb je bijvoorbeeld veel leer in huis
en een tegelvloer, voeg dan zachte en
warme materialen toe als stof, wol en
hout.

ADVIES
Het team van Loft76 vindt dat je
vooral van je zelf uit moet gaan. Ben
je een kleurrijk type? Dan word je
fellere kleuren als rood, oranje en
fuchsia waarschijnlijk niet heel snel
moe. Hou je niet echt van kleur, wil je
je interieur rustig houden maar toch
een dotje kleur toevoegen? Kies dan
voor zachtere kleuren als olijfgroen,
licht grijs, oker geel, oud roze. Ook
klassiek zwart-wit in combinatie met
bovenstaande tinten is prachtig en zal
je niet snel moe worden én geeft toch
iets extra’s aan je interieur.
In de interieur- en ontwerpstudio
kan Loft 76 de klant uiteenlopende
mogelijkheden laten zien hoe diens
interieur volledig naar zijn smaak en
wensen kan worden uitgevoerd. Mensen die geen volledig advies willen,
maar die alleen met accessoires hun
interieur meer pit en sfeer willen geven, kunnen een foto van hun interieur mee naar de winkel nemen met
daarbij bijvoorbeeld een staal van de
bekleding van hun bank. Het team van
Loft76 kan dan verschillende combinaties maken om de klant een idee
van de mogelijkheden te geven.

PIT
Kussens, plaids, kandelaars, bijzettafels en kunstwerken zijn uitermate
geschikt om je interieur meer ‘bite’
te geven. Maar kies voor mooie en
bijzondere dingen. Als je met kussens werkt, zoek exclusieve kussens
die in kleur, vorm en materiaal mooi
met elkaar combineren of juist con-

SCANDINAVISCH
Bij Loft 76 staat veel Scandinavisch
design. Waarom die keuze? Caroline: „In onze advisering proberen
we altijd een tijdloos advies te geven, met als doel dat de klant jaren
later nog steeds blij mee is met het
resultaat. Scandinavisch design is vaak
eenvoudig en puur van vorm. Gericht

‘Eigenlijk ben ik best tevreden over
mijn interieur en toch mis ik iets in
huis’, is een geluid dat het team van
Loft76 uit Roermond geregeld hoort.
Loft76 is een woonwinkel, interieuren ontwerpstudio én lunchcafé in één,
gevestigd in een monumentaal pand
aan de Godsweerdersingel.

op functionaliteit, zonder daarbij de
diversiteit uit het oog te verliezen.
Prachtig materiaalgebruik én mooie
kleurcombinaties. Hun ‘design’ klassiekers uit de jaren ’60 zijn vandaag de
dag nog steeds hot en geven daarmee
dus ook hun tijdloze karakter aan. De
nieuwe Scandinavische ontwerpers
zetten deze traditie voort en produceren vandaag de dag nog steeds ‘tijdloos’ design.” Maar ook Nederlands
design heeft bij Loft76 een speciale
plek. Eigentijdse, frisse ontwerpen die
je niet overal ziet.
PRIJS
En de prijs van al die bijzondere
smaakmakers? Caroline: „Net als
dat het geval is met eten en kleding
betaal je natuurlijk voor bijzondere
kwaliteitsaccessoires. Dat wil niet
zeggen dat exclusieve accessoires
per definitie duur zijn. Bij Loft76 letten we er erg op dat je hier ook iets
speciaals kunt vinden voor een leuke
prijs! Daarnaast hoef je er natuurlijk
ook niet je hele huis mee vol te zetten. Meestal zijn een paar accenten
voldoende om karakter aan je interieur te geven en dat is natuurlijk nog
altijd veel voordeliger dan een volledig nieuwe inrichting.”
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