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WARM & 
       VROLIJK

Rails, roede, lussen, ringen… 
Bij de keuze voor een 
gordijn bepaalt de plooi 
en ophanging een groot 
deel van de uitstraling. Wij 
adviseren graag wat het 
beste past in jouw interieur. 

Een vloer bepaalt een groot deel 
van de sfeer van je kamer. Daarom 
is het belangrijk om je goed te 
laten adviseren over de voor- en 
nadelen van elke vloersoort. Een 
PVC vloer heeft bijvoorbeeld als 
eigenschap dat het geluid dempt. 
Bovendien is het zeer geschikt voor 
vloerverwarming. 

Okergoud is door een panel van 
onafhankelijke kleurexperts gekozen 
tot de kleur van 2016! Het gele oker, 
met ‘een vleugje goud’, geeft een 
subtiele en warme kleur aan je huis. 
In de winkel laten we graag zien hoe 
je deze kleur kan combineren in jouw 
huis.

Vrijwel alle raamdecoratie en gordijnen 
zijn ook verkrijgbaar met elektrische 
bediening. Met een druk op de knop 
regel je zo het binnenkomende daglicht. 
Of dat nou via de afstandsbediening, of 
via de app op je smartphone is. 



Kamers voor Kids________________________

Dit is een 
voorbeeldzin

Wanneer je gaat verven, is het 
belangrijk om eerst alle oneffenheden 
uit de muur weg te halen. Door je 
muur voor te behandelen met de 
juiste muurvuller, krijg je een prachtig 
eindresulaat. 

Watergedragen verf heeft een aantal voordelen 
t.o.v. alkydverf (terpentineverdunbaar). Zo 
droogt het sneller, vergeelt het minder en is het 
slijtvaster. En het is veel beter voor het milieu! 

Kinderen houden van felle kleuren en leuke 
printjes! Behang biedt enorm veel mogelijkheden. 
Denk aan fotobehang van sporten, een band, of 
zelfs van je favoriete film! En dat behang moet 
natuurlijk goed geplakt worden. Wij geven het 
goede advies daarin!

Keiharde lak voor binnen. Met kinderen is dat soms wel 
nodig, wanneer ze weer met een bal door de kamer aan 
het schoppen zijn. Met een slijtvaste, watergedragen lak 
voorkom je dat het lakwerk lelijk wordt.

Houten 
trapleuningen 
krijgen soms 
bruine slijtplekken, 
die veroorzaakt 
worden door 
huidvet. Een goede 
watergedragen lak 
voorkomt slijtage 
door huidvet, 
waardoor de 
trapleuning extra 
lang mooi blijft! 

Mensen met kinderen zullen 
het beamen: niet alle ketchup 
belandt altijd op het bord. 
Tegenwoordig is er gelukkig 
schrobbare muurverf: doekje 
erover en klaar!

Kalkmatte muurverf 
biedt het gemak 
van een moderne, 
makkelijk aan te 
brengen muurverf, 
maar biedt tegelijk 
een authentieke 
kalkmatte uitstraling. 
Uiteraard is deze verf 
te mengen in een 
kleur naar keuze!  



Poederzacht
Geen raam is te gek 
voor raamdecoratie. 
Kijk bijvoorbeeld deze 
serre, met puntvormig 
dak en prachtige 
Duette Shades®. Door 
koordloze oplossingen 
heb je bovendien geen 
hangende touwtjes 
meer. Wil je het echt 
luxe maken? Kies 
dan voor elektrische 
bediening. 

Vroeger werden brandvertragende gordijnen 
geïmpregneerd met een chemisch product, 
wat verdween wanneer je je gordijnen in 
de was gooide. Tegenwoordig worden 
brandvertragende gordijnen gemaakt van 
speciale garen, die ook na het wassen hun 
werk blijven doen. Veiligheid voor alles! 

Zachte kleuren vragen 
om zachte structuren. 
We zien daarom 
mooi tapijt en zachte 
karpetten. Die laatste 
kunnen ook op maat 
gemaakt worden, met 
een afwerking die je 
zelf kan kiezen. 

Duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker in ons leven. 
PVC- en vinylvloeren zijn 
duurzaam, kras- en slijtvast 
en zorgen zo voor jarenlang 
woonplezier. Deze vloeren 
zijn ook zeer geschikt 
voor het toepassen van 
vloerverwarming. 



DE INTERIEURSPECIALIST

Niet alle winkels voeren het afgebeelde assortiment. 
Assortiments- en kleurwijzigingen voorbehouden. 
Dit is een uitgave van Concepts & Companies B.V. te Harderwijk.

www.colorsathome.nl

Wij nemen het werk graag uit 
handen en daarom verzorgen 
wij het inmeten, monteren en 
leggen van je nieuwe spullen 
voor je. Wij werken met goed 
opgeleide stoffeerders en 
leveren gegarandeerd een 
mooi eindresultaat, zodat jij je 
hier geen zorgen over hoeft te 
maken.

Alles voor je interieur in één keer geregeld. 
Bij ons is dat geen probleem. Wij hebben 
alles onder één dak. In onze winkel vind je 
dan ook alles om van jouw huis een waar 
paradijs te maken. Wij adviseren je daarbij 
graag welke stijl en producten het beste bij 
jou passen.

www.facebook.com/colorsathome


