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EEN UITBUNDIG SLAAPKAMERADVIES
Slechts door het aanbrengen van een uitbundig behang en de juiste kleur verf,
weet Crisp-stylist Marian van der Heide een klant heel gelukkig te maken.

Toen ik de eerste keer voor een intake gesprek bij Karin Zanting
in Ommen was, kwam ik in een volledig gestripte woning terecht.
Het hele huis kreeg nieuwe leidingen, wanden, kozijnen etc. Alles moest worden geverfd, behangen, betegeld etc.

KLEURADVIES
Voor de hele woning heb ik een kleuradvies gegeven. In de garage waren haar meubelen opgeslagen, zodat ik daar kon bekijken
wat voor meubelen en accessoires ze had. Al gauw zag ik dat het
een kleurrijke verzameling aan spullen was. Antieke kasten, veel
geverfde meubelen. Een bonte verzameling van diverse stijlen van
alle tijden kwam ik tegen. Al deze spullen moesten een plekje
in de gerenoveerde woning krijgen. Doordat ik deze spullen
allemaal kon bekijken, kon ik al snel aanvoelen wat Karin haar
smaak is, en met deze informatie en natuurlijk door met haar in
gesprek te gaan, zou ik een goed advies kunnen geven. Karin houdt van veel kleur. Haar slaapkamer moest een
plek worden, waar ze zich helemaal thuis voelt. Om een sfeer neer te zetten, die goed bij Karin zou passen, adviseerde ik om één wand in de slaapkamer te gaan behangen en de rest neutraal te houden. Zo wordt het geheel
niet te bont en zouden Karin haar gekleurde accessoires ook prima gebruikt kunnen worden.
BEHANG
De zoektocht naar het juiste behang ging goed, alleen had ik eerst een behang uitgezocht dat, toen we het wilden
bestellen, uit de collectie bleek te zijn. Dan moet je dus even omschakelen. Het is uiteindelijk een felrood behang met bloem- en vogeldessin geworden van de Voca happy collectie.
VERF
De overige wanden, deuren en kozijnen zijn allemaal in de kleur Histor marmer 0702-Y85R geverfd. Juist door
geen accentkleuren te gebruiken komen de paneeldeuren en het plankenplafond prima tot zijn recht. Rood ligt
niet zo voor de hand voor een slaapkamer, maar Karin was meteen enthousiast en zei: ‘hier word ik vrolijk van!’
Het hoge plafond zorgt ervoor dat dit dessin prima tot zijn recht komt. Het past ook prachtig bij het bestaande
rode kacheltje, wat nog niet helemaal bruikbaar is. De schouw wordt nog opnieuw betegeld. Ook wil Karin een
nieuw fauteuiltje aanschaffen om lekker te kunnen relaxen. Er is geen nieuw bed gekocht en ook geen nieuwe
meubelen. Voor Karin toch echt een metamorfose door het uitbundige behang.
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