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In de woontrend 'Knaldrang' verzamelen zich stuk voor stuk speelse (design) meubels met een futuristisch uiterlijk. Deze op de
toekomst gerichte woonitems zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook uiterst comfortabel. Deze interieurstijl kenmerkt
zich aan grafische prints, veel kleur en grote ronde vormen. Daarnaast is het mixen van oud en nieuw in deze woonstijl een echte
must! En durf te kiezen voor een opvallende kleur, want deze stijl staat voor fun!

Typerend voor een deze nieuwe serie zijn meubels met ronde vormen en zachte lijnen. Dit zie je vooral terug in banken en grote
fauteuils, maar daarnaast ook in de afwerkingen van salontafels en dressoirs. Vriendelijke 
vormen die je met open armen ontvangen. In combinatie met een stevige kubist, strakke 
lijnen en plat ovaal ontstaat er een speels interieur dat spannend blijft om naar te kijken.

Een retro woonstijl is het ook eigenlijk niet direct te noemen. Dit klinkt in eerste instantie 
meestal niet heel trendy. Je denkt aan die oubollige woonkamers van vroeger waar fel oranje
werd gecombineerd met okergeel en donkerbruin. Maar een retro stijl gecombineerd met 
modern kun je in een interieur werken met verschillende kleuren paletten. Hierin is niks te 
gek, daarom kun je ook makkelijk spelen en een gedurfde kleurencombinatie maken.  
Denk hierbij eens aan de meest felle kleuren en pas verschillende contrasten toe!

Een flinke boost aan kleur kan tenslotte niet ontbreken in deze woontrend. Felle kleuren mix je 
met de primaire kleuren en een rustgevende tegenhangers in groen en blauw. Zo is ook het 
kleurenpalet in deze woontrend is eigengereid. Met accenten in felroze, neongeel, metallic en 
knaloranje halen we een flinke dosis 'fun' in huis.

Tip: bij een 'Knaldrang' stijl is niks te gek, combineer vooral verschillende kleuren en materialen. 
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