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Een volwassen interieur.

Immo Dereeper, niet zomaar “vastgoed” in West-Vlaanderen.
Wij bezorgen jullie met veel passie ons aanbod aan nieuwe panden, bouwgronden en opbrengsteigendommen, maar daarnaast zetten wij in op een
stevige inspiratieboost!
“Vanuit onze expertise houden wij jullie graag up to date” vertelt Joline Dereeper, zaakvoerder van het gelijknamige immokantoor. Meer zelf, wij blikken vooruit… naar de
interieurtrends van vandaag en morgen bijvoorbeeld;

“Groen is HOT”

Pasteltinten, koper en marmer maken plaats voor diepe kleuren vandaag.
We gaan allen voor een warmere sfeer in het interieur. De volwassen fase zeg maar.
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#interieurtrends2017

Zachtroze, lavendel, … maken plaats voor kleuren zoals aardetinten, terracotta,
bruin, camel en taupe. Grote kleurvlakken, donkere muuraccenten gecombineerd
met tapijt creëren een statement, een heerlijke rust. Mix deze warme tinten met een
vleugje retro design.
Het is gewaagd, maar kiezen voor contrasten kan jouw interieur veel interessanter
maken. Speel met verlichting en werk af met fijne materialen. En vergeet vooral de
planten niet … veel planten! Vetplantjes, hangplanten, … ja, zélf de cactus blijft terugkomen. De tuin komt letterlijk ons interieur vervullen.
Groen is dominant aanwezig in het interieur vandaag. En niet alleen door kamerplanten. Pantone kiest elk jaar een trendkleur. Groen is de grote winnaar van 2017.
Niet voor niks is deze trendkleur een voltreffer in het interieur van vandaag!
Ga dus vooral voor groen in het kwadraat. Combineer leuke stofjes, decoratieve
accessoires, sierkussens met tropische patronen en vergeet de groene vazen niet!
Trends zijn leuk, onbewust laat ieder van ons zich graag verleiden. “Maar blijf vooral
jezelf” geeft Joline graag mee. Uw huis moet vooral uw identiteit uitstralen en het is
nu net dat wat Immo Dereeper weet te respecteren. Samen met jou zoeken wij naar
een passende (groene) stek.
Is dat groene verhaal toch niet aan jou besteed?
Don’t worry het pantonekleur voor 2018: a touch of pink ;-)
We keep in touch.
Joline, Nele en Lennert
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