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Wat leuk dat je de eerste editie van 
de Stijlgids hebt gedownload!

In mijn vak word ik dagelijks geïnspireerd
door tal van materialen, texturen, geuren, 
kleuren, vormen, mens en natuur. 
Prachtig lijnenspel, gecombineerd met 
ultieme verlichting. 

In mijn ontwerpen en (trend)advies 
neem ik deze inspiratie uiteraard mee, 
maar vind het ook fijn om dit met 
iedereen te delen. 
Er is zoveel te zien, voelen, ruiken en 
proeven! 

Ik geniet daarvan, jij ook?  

Warme groet, 

Sandra
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TRENDS
SHADOW EFFECT LAYERED

De pandemie heeft ons
teruggeworpen naar onze 
reden van bestaan.
Hierdoor zien we o.a. in
ons interieur een
ommekeer naar "less, but 
better". We gaan items die 
we hebben beter
waarderen. Het is een
beweging richting balans
en welzijn. 
Hierdoor gaan we het
perfecte witte shirt,
klassieke designs in frisse
kleuren prachtig gemaakt
terug zien. 

Dit geldt ook voor subtiele 
transparantie, ook voor 
interieurs. De simpelste witte 
tegels verwerkt op een
nieuwe manier, soepel
gepolijst hout, naturel leder,
riet, linnen, de schoonheid
van een papieren
tas, kaart of notebook. 

Azuro Magazine Bob-19
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Nude velvet sofa Pierson

Pink colors in retail 

Smartwatch 
Garmin

Kraakhelder wit || fresh

Irene Neuwirth Watermelon 
Tourmaline & Diamond



TRENDS

De pandemie heeft er tevens 
voor gezorgd dat de kleur 
groen van de "IC-afdeling" 
zijn intrede doet in het mode-
beeld. Chirurgische groene 
tinten. Samen met de 
transparantie welke wij  o.a. 
zagen in de spatschermen, 
ontwaakt een nieuwe trend.  

Polished wood and surgical green colors 

Salvatore Ferragano
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Yiannis Ghikas

 

Vanessa Van Heepen



FAVORIETE
MATERIALEN

MARMER
De toepassing van marmer is zo divers. Het
karakteristieke van het materiaal, de unieke kleuren
en de luxueuze uitstraling  maakt dat het materiaal
geliefd is onder ontwerpers. 
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FAVORIETE
MATERIALEN

HOUT
Tegenwoordig zien we dat hout ook veel wordt toegepast op wanden.
Fantastische en eigenzinnige patronen en kleuren, al dan niet vergezeld met
unieke technische snufjes zoals verlichting, messing inleg etc.  
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Vaak krijgen wij de vraag of fysieke winkels nog wel
overlevingskans hebben in deze tijd. Volmondig
zeggen wij JAZEKER! We merken alleen dat sommige
retailers (winkels / salons / dienstverlening) hun
mindset een boost zullen moeten geven, het gaat er
namelijk meer om HOE je een product verkoopt.
Totaalbeleving! 

Sinds ongeveer 2018 hebben we steeds meer te
maken met de beleving-economie. Overal in de
retail-branche vind je dit terug: van mooi ontworpen
shoppingcentra tot retailers die reeds aanbieden
dat de producten die je vandaag besteld, ook
vandaag al worden geleverd! De focus wordt
verlegd naar een afgestemde ervaring voor de klant. 

RETAIL
NOG MEER DAN OOIT

Westfield Mall of the Netherlands

Westfield Mall of the Netherland | Rituals

Welk kanaal de klant ook gebruikt,
computer, mobiele telefoon, de
fysieke winkel of reclamemateriaal,
alles is op elkaar afgestemd. Ook
worden er steeds meer technische
snufjes ingezet om ons zo snel
mogelijk te voorzien van onze
winkelbehoefte. 
Wij vinden en voelen het als fijn als
alles op elkaar afgestemd.

Ben je op zoek naar een uniek
concepts of zou je graag
geïnspireerd worden, neem gerust
vrijblijvend contact op!  
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https://www.lookandfeel.eu/retail-interieur


INTERIEURPROJECT
ONTWORPEN EN GEREALISEERD

PRACHTIGE VILLA IN DOETINCHEM, MEER INFO OP ONZE WEBSITE. 
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INTERIEURPROJECT
ONTWORPEN EN IN UITVOERING

INTERIEURCONCEPT NIEUWBOUWWONING WIJNBERGEN 
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GEUREN
DIT ZIJN ONZE FAVORIETEN

Amber is delicaat poederachtig en zoet harsachtig en is
het definitieve oriëntaalse akkoord - in Powdered Veil krijgt
het een genuanceerde en doorschijnende uitstraling. 
Roze peper // Roze geranium // 
Orchideeën // Hedoine

Dit is een houtachtig bloemige musk geur voor 
dames en heren. Topnoten zijn Kardemom, 
Citroen, Specerijen en Jeneverstruik; hartnoten 
zijn Thee, Groene noten, Roos, Bloemige Noten 
en Hedione; Basisnoten zijn houtachtige noten, 
Muskus, Amber en Sandelhout.

PEAU SANTAL | MILLER HARRIS

VOYAGE | d'HERMES PARFUM

musk geven een ontspannende werking.

home&deco,  wellness uitstraling.

chic, uniek, Engelse klasse

 
Poederig zachte witte bloemengeur. 
Lichte tonen van vanille en 

Past goed bij: Kledingzaak dames, 

Sfeer: Sexy, zwoel, schoon, rustgeven, 

 

HUISPARFUM POUDRE

WWW.GEURFABRIEK.NL

SCENT
TOWER

GEURMACHINE
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Welke gevoelens roepen geur bij jou op?
 



HOPELIJK HEB IK JE GEÏNSPIREERD!
MOCHT JE INTERESSE HEBBEN IN EEN INTERIEURCONCEPT,
STIJLCONCEPT, TRENDFORCAST OF GEURBELEVING, NEEM

DAN VRIJBLIJVEND CONTACT MET MIJ OP! 
 Sandra
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