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Bestaat Interieur Plus reeds lang?
In 1989 opende onze winkel met designmeubelen op de meubelboulevard in Peer.
De grootste nationale en internationale
topmerken vertrouwden ons hun collecties
toe. Al vlug stond Interieur Plus bekend als
dé toonaangevende en innovatieve designspecialist in de regio.
Intussen zijn wij, zelfs buiten de provincie- en landgrenzen heen, een begrip.
Ons team interieurarchitecten staat onze
klanten dagelijks bij in hun zoektocht naar
nieuwe meubelen. Soms geeft net dat ene
meubel het pluspunt aan je interieur. Voor
ons is het telkens een uitdaging om elke
klant persoonlijk te adviseren en hem met
een goed gevoel naar huis te laten gaan.
Om dit te verwezenlijken is het belangrijk
dat wij de nieuwste trends op de voet volgen en voortdurend op zoek gaan naar
nieuwigheden.
Wat zijn de beste plaatsen om trends te
ontdekken?
Jaarlijks bezoeken wij de internationale
meubelbeurzen van Keulen, Parijs en Milaan.
Daar laten wij ons inspireren en stellen wij
onze collectie samen.
Verder informeren wij ons door veel vakliteratuur, mode-, woon- en lifestylemagazines
te lezen.
Wat zijn de nieuwste trends voor 2008?
De kleuren voor 2008 zijn vooral zwart-witgrijs en alle bruintinten. Voor de liefhebbers
van kleur kunnen kleine kleuraccenten in
groen, rood, paars en oker het geheel een
extraatje geven. Donker eiken, wengé en
noten zijn nog steeds de trends in hout.
Verder duiken er veel meubelen op in hoogglans lak en gelakt glas.
De hoogpolige en vilten tapijten mogen zeker niet ontbreken.

Wat is het PLUS-punt van Interieur Plus?
Naast een interessant meubelaanbod is
ons grote pluspunt ongetwijfeld het professioneel advies dat wij geven bij de aankoop van een designmeubel. Ons team
van interieurarchitecten staat altijd klaar.
Of je nu naar huis gaat met dat ene unieke
tafeltje waarnaar je al zo lang op zoek was,
of met een volledig nieuw interieur. Hun
advies is onvoorwaardelijk en onmisbaar.
Door hun opleiding en ervaring kunnen
zij ieder interieur perfect inschatten en er
meteen een nieuwe wind doorheen blazen. Of je nu allemaal nieuwe meubelen
wil aankopen of de bestaande meubelen
wenst aan te vullen, bij ons krijg je steeds
een eerlijk en deskundig advies. De klant
mag gerust het plan en foto’s van zijn interieur meebrengen, stalen van bestaande
meubels, muren, gordijnen en vloer. Wij
weten er altijd iets nieuws van te maken.
Totaal van nul starten kan natuurlijk ook.
Uiteraard komen onze interieurarchitecten
aan huis indien de klant dat wenst.
De nieuwe meubelen kunnen in 3-d uitgezet worden, wat meteen een realistisch
beeld van het nieuwe concept geeft.
Kan je wat tips geven aan onze lezers?
Een goed doordacht concept vormt de
basis van elk interieur.
Voor ons geldt nog steeds de regel ‘less is
more’. Een overdaad aan meubelen, accessoires en kleur schaadt. Om je interieur
rustig en harmonieus te houden, gebruik je
kleur best in combinatie met neutrale basistinten. Eén muur in een accentkleur, enkele eyecatchers in een bijzondere kleur,
een mooi schilderij, accessoires of een
bloemstuk in dezelfde kleurtint, komen op
deze manier optimaal tot hun recht.
lees verder
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Enkele interessante kleurtips:
Wit en zwart zijn strikt genomen geen kleuren, omdat ze geen deel uitmaken van
de kleurencirkel. Toch zijn deze kleuren
onmisbaar in een interieur. Wit is helder
en schoon. Zwart accentueert en contrasteert.
Zwart/wit is een evergreen, en is vooral
in 2008 weer helemaal in. Een interieur in
zwart/wit is tijdloos en altijd stijlvol en kan
zowel een klassieke als moderne look aan
je interieur geven.
Grijs vormt een goede combinatie in moderne interieurs. De uitstraling is sober en
minimalistisch. Grijs is een mooie basis voor
felle kleuren en combineert bijzonder chic
en stijlvol met zwart en wit of met grijze en
donkere houtsoorten. Grijs is tijdloos, strak
en tegelijkertijd warm en smaakvol.
Oranje/rood. Als kleur van de passie kunnen we stellen dat rood spanning brengt
in je interieur. Rood van rozen, van volle
lippen en oranje van warme zomerdagen.
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Rood brengt energie en dynamiek in je
woning. Rood in huis is een kwestie van lef
en warmbloedige smaak.
Groen is een accentkleur die zorgt voor
stabiliteit in de woning, evenwicht en harmonie. Een oase van rust in je woning als je
kiest voor olijfgroen en limegroen.
Bladgroen, mosgroen en smaragdgroen
daarentegen zorgen voor een pittig en
vrolijk detail.
Bruin/naturel staat voor warmte en gezelligheid. Deze aardse kleur zorgt ervoor dat
we onze natuurlijke aard en afkomst niet
negeren. Naturellen zijn veelzijdig en geven een kalme uitstraling aan je interieur.
Bruintinten werken behaaglijk, roomtinten
geven een vleugje chic en naturellen zorgen voor een ongedwongen sfeer. Je kan
kiezen voor toon op toon, contrasten binnen hetzelfde kleurpalet of voor wie het allemaal iets te rustig vindt, is de combinatie
met een kleur uit een heel ander palet de
perfecte oplossing.

Onze interieurarchitecten hebben allen
hun eigen stijl.
Ingrid Vliegen: Is al bijna 20 jaar ervaren
in het vak en ﬁliaalleider bij Interieur Plus.
Doet naast de verkoop ook de aankoop.
Door frequente bezoeken aan nationale
en internationale meubelbeurzen doet zij
zoveel ideeën en ervaringen op die ze nadien graag overbrieft aan haar team en
aan haar klanten.
Leen Vosch: Houdt van mooie, tijdloze interieurs met hier en daar een knipoog naar
de nieuwste trends. Heeft heel veel geduld
en kan daardoor heel ver gaan in haar
advies.
Greet Raeymaekers: Heeft een passie voor
kunst, kleur en mode. Heeft zelf een heel
strak, minimalistisch interieur. Zij durft veel
en is er dus voor de durvers…
Anke Kerkhofs: Heeft het talent om alle
wensen van de klant naar 3-d te vertalen.
Zij heeft jonge, frisse ideeën en gaat steeds
tot het uiterste.
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