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GUIDE

TRENDS
DIE ELKAAR
AANVULLEN
Objecten van beton en
cement combineren goed met
organische en natuurlijke
elementen, hardhout,
planten en neutrale kleuren.
Ze creëren harmonie en
balans, en vullen iedere hoek
van het huis met licht en
persoonlijkheid.
Lamp: Oliver Bonas

Nieuw voor 2018
Ruimtes vullen
met contrastrerende
trends.
In 2018 zien we de samenvoeging van twee trends die vorig jaar
reeds zeer zichtbaar waren: de trend van Natuurlijk gecombineerd
met Industrieel. We zien de terugkeer van open ruimtes waarbij de
elegantie van ‘natuurlijk chique’ elementen samengevoegd wordt met
robuuste objecten en originele materialen van een ruimte zichtbaar
blijven in het interieur. Tweeledige ruimtes met volop contrast
waar industriële materialen gecombineerd worden met objecten die
minimalistisch en futuristisch zijn of juist gekenmerkt worden door een
meer klassieke schoonheid.
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Houtsoorten, ijzer en veel beton. In deze gids laten we twee in
essentie met elkaar contrasterende trends zien, die juist daarom fijn
met elkaar combineren. Beide kunnen prima in dezelfde ruimte toegepast
worden waarbij ze de ruimte verrijken met contrasterende vormen,
kleuren en zelfs texturen.

RICHT JE HUIS IN MET
NATUURLIJKE
MATERIALEN DIE VERWIJZEN
NAAR HUN HERKOMST.

N A T U U R L I J K E E L E M E N T E N De focus ligt op de
natuur. Zowel in de aankleding als in de toe te passen materialen
die direct naar hun herkomst verwijzen.
S I E R B E T O N In tegenstelling tot wat men wellicht denkt, brengt
beton warmte en kwaliteit naar de ruimtes die het siert. Het is een
geweldige bondgenoot die verschillende stijlen op organische wijze
verbindt met zijn zeer unieke decoratieve aanwezigheid.

W H AT ´ S N E W ︱ T R E N D G U I D E

N AT U R A L & U R B A N

Natural Trend
de natuur in
huis
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In een wereld waar alles zo snel
verandert en voortbeweegt, en waar
we constant verbonden zijn, gestrest
en waar er bijna geen ruimte is om tot
rust te komen, brengen natuurlijke
en authentieke elementen juist rust.
Ze laten ons genieten van het dagelijks
ritme en in rust en harmonie leven met
onze omgeving. Voor volgers van deze
nieuwe trend is het huis een mentale
baken van rust, gecreëerd door een
verscheidenheid aan indelingen en
nieuwe opstellingen.

Het huis is een mentale Baken
van rust, gecreëerd door een
verscheidenheid aan indelingen
en nieuwe opstellingen.

We tonen verschillende culturele en
esthetische stijlen, die een essentiële
levenswijze onthullen, en ons helpen los
te laten en de eenvoud van het leven te
waarderen. De natuurlijke trend bewijst
eer aan de schoonheid van organische
imperfectie, elementen die in de loop

der jaren op een charmante manier
verouderen, en het vakmanschap
en de natuurlijkheid van de meest
authentieke, onbehandelde en nietbewerkte materialen.
Het belangrijkste doel van deze trend
is authentiek welzijn. Het ligt aan de
basis van deze trend en toont ons hoe
we kunnen ontspannen en tot rust
kunnen komen, één kunnen zijn met de
natuur en onze authentieke oorsprong.
De intentie om opnieuw in contact
te komen met het natuurlijke wordt
verwezenlijkt door meer groen
in gemeenschappelijke ruimtes,
multifunctionele ontwerpen en alles
wat bijdraagt aan een simpel en
praktisch leven.

DE BESTE MATERIALEN DIE
ZICH ONDERSCHEIDEN
DOOR HUN ORGANISCHE
KARAKTER.

N AT U R A L T R E N D

T R E N D S 2 0 1 8 ︱ N AT U R A L T R E N D

TRENDS 2018

M AT E S

De natuur doordringt
iedere hoek van het
huis, in de vorm van
lichte en spaarzame
materialen, texturen
en kleuren, die een
ogenschijnlijke decoratieve
eenvoud brengen.
Het is een eleganter
concept, waardoor
men kan genieten van
een omgeving waar
kwaliteit een prioriteit
krijgt ten opzichte van
extravagantie, hetgeen
meer natuurlijke warmte
en comfort toevoegt aan
de ruimte.

N AT U R A L T R E N D

Kleuren,
texturen en
materialen

THE TREND GUIDE︱NEW COLORS 2018

De verscheidene tinten wit, lichtgrijs,
gebleekt hout en poederroze worden
essentiële kleuren. Van fundamenteel
belang voor het ontwerpen van ruimtes
met een natuurlijke onderscheiding,
gemaakt van perfecte materialen, zonder
franje en altijd van hoge kwaliteit, zoals
marmer, hout en natuurlijke steen.
Om een spannend extraatje toe te
voegen aan het algehele beeld, worden
koper, goud en zilver gebruikt met
verschillende afwerkingen: gepolijst,
geborsteld, mat of glanzend. Deze metalen
worden gecombineerd met meubilair,
decoratieve accessoires of elementen die
handgemaakt zijn en tot in de kleinste
details bewerkt zijn. Naast gouden
elementen, voegt een marmeren afwerking
een vleugje elegantie toe aan de sfeer, en
creëert zo onderscheidende ruimtes zonder
dat de natuurlijke essentie verloren gaat.
Technische stoffen smelten samen en
zijn in overeenstemming met de meest
natuurlijke en ecologische elementen, en
bieden ons zeer decoratieve alternatieven
met een uitgesproken structuur. Deze
geven een bijzondere betekenis aan
de afwerkingen: met 3D-reliëfs en
effecten, met gestructureerde, zachte
en ruige oppervlakken, die een grotere
mate van decoratieve rust en sereniteit

T R E N D S 2 0 1 8 ︱ N AT U R A L T R E N D

N AT U R A L

bieden.Tijdens dit proces spelen nieuwe
productietechnieken waar technologie een
essentieel onderdeel is, een belangrijke
rol in het creëren van futuristische
composities. Die productietechnieken
brengen hun toewijding aan het milieu
en duurzaam leven naar de voorgrond,
en bieden zo welzijn en balans aan onze
omgeving.
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ALLEDAAGSE
VOORWERPEN
WORDEN
KUNSTWERKEN

silhouetten, die overdaad, complicaties en
onmogelijke designs verwerpen.
Alledaagse voorwerpen worden authentieke
kunstwerken op zich door hun eenvoud en
perfecte of imperfecte schoonheid, dankzij
het gebruik van metallic elementen of
handgemaakte en traditionele componenten,
die de authentieke luxe tonen van een

voorwerp met een ziel. Traditie en avantgarde komen samen en creëren eenvoudige,
functionele, gekoesterde en authentieke
voorwerpen waarmee meer toegankelijke
ruimtes kunnen worden ontworpen.

Het ontwerp van 21e-eeuwse huizen gaat terug
naar de essentie, zonder dat het de functionaliteit
van nieuwe technologieën verloochent, om
elementen te creëren met een specifieke
doelstelling. Dit wordt grotendeels bereikt op een
duurzame manier, aangezien milieubewustzijn ten
grondslag ligt aan de stijl.
Nieuwe technologieën worden toegepast in ruimtes
met natuurlijke stijl, om de milieueffecten van
onze huiselijke gewoontes te verminderen. Een
verminderd verbruik van energie, water en licht en
meer respect voor de natuur, om te genieten van
een schoner en natuurlijker leven.

N AT U U R L I J K E
METGEZELLEN
Van links naar
rechts. Normann
Copenhagen lampen,
Menu stoffer en
blik, en zout- en
pepervaatjes van
Norm Architects
voor Menu. Oliver
Bonas bijzettafel.
Kleur - Kira, Natural
Collection van Dekton.
Koperen klok van
Norm Architects en
Jazz plafondlamp
van Vibia. Decor door
B&B Italia.
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De objecten die ons omringen, worden
getransformeerd tot items met persoonlijkheid
en eenvoud in gebruik, wat je ziet is wat
je krijgt. De zachtere en lichtere vormen
en materialen onderscheiden zich van het
grove minimalisme van voorheen, dat in de
aankleding voor broze, oncomfortabele ruimtes
zorgde zonder beleving. In tegenstelling
daartoe, ontdekken we nieuwe, aangenamere

TRENDS 2018︱URBAN TREND

TREND GUIDE

Urban Trend
De inspiratie
ligt op straat
De voorwerpen hebben hun
eigen persoonlijkheid.
Ze hebben een eigen
persoonlijkheid en karakter.
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NEW TRENDS URBAN

De industriële stijl werd gecreëerd in de jaren ‘50
in de Verenigde Staten, toen een grootschalige
beweging van kunstenaars, fotografen,
schilders, beeldhouwers en allerlei creatievelingen
van het hart van de grote steden naar de
voorsteden verhuisden. Door deze verhuizing
kwamen ze terecht in verlaten fabrieken en
lofts, die werden gekenmerkt door hun grote
ramen, houten of ijzeren balken, kolommen
van gietijzer en open ruimtes zonder
scheidingswanden. Deze soorten materialen
en open indelingen werden de hoeksteen van
de industriële stijl, welke vandaag de dag een
heropleving geniet als een van de belangrijkste
trends van de 21e eeuw.

De hedendaagse ruimtes in industriële stijl
zijn aangepast aan nieuwe behoeften en
technologieën, waardoor meer comfortabele en
vertrouwde omgevingen worden gecreëerd zonder
de vintage essentie te verliezen waardoor ze
gekenmerkt worden.
De originele materialen en fittingen van
de constructie leggen de nadruk op de
esthetische en decoratieve aanwezigheid van
de bakstenen en muren van cement. Deze
tonen de ijzeren en houten balken, leggen de
elektrische en ventilatiesystemen, en zelfs de
leidingen bloot, waardoor deze altijd in vol zicht
zijn.

COMFORTABELE,
OPEN RUIMTES
MET EEN VINTAGE
ESSENTIE
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URBAN TRENDS

Kleuren,
texturen en
materialen

KLEUREN EN
TEXTUREN DIE ELKAAR
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De schoonheid en natuurlijkheid van hout
en steen en de brutalistische textuur
van cement of beton en ijzer, zijn de meest
gebruikte materialen voor een inrichting
in industriële stijl. Keuzes die, wanneer
gecombineerd, elkaar aanvullen om warmere
en meer uitnodigende ruimtes te creëren.
Oppervlakken met meer textuur en marmeren
of fluwelen afwerking, zijn vooral geschikt
om meer persoonlijkheid en comfort aan
verschillende ruimtes toe te voegen. De meest
elegante en verfijnde stoffen gecombineerd
met verouderde oppervlakken en structuren

zoals leer, wol of fluweel worden essentiële
elementen in het bevorderen van een warme
sfeer.
Als het gaat om de meest gebruikte kleuren
in het ontwerp van industriële ruimtes,
worden wit, grijs, bruin en zwarttinten
in verouderde en roestig getextureerde
afwerkingen, de belangrijkste suggesties
voor het bereiken van een perfecte look.
Naast deze, zijn lichtroze, drooggroen met
grijze tinten of koper en goud de perfecte
aanvullingen voor het creëren van meer sobere
en onderscheidende ruimtes.

P E R F E C T M AT E S
Decoratieve ballen in verschillende materialen
van leer en suède door Norm Architects

AANVULLEN EN
WARMTE CREËREN

meubilair met grote wielen, een element
waarmee je een ruimte kunt ontwerpen
met een industriële onderscheiding, vol
persoonlijkheid en stijl.
Meubilair en accessoires van cement zijn een
belangrijke designtrend geworden in industriële
ruimtes: plafondverlichting, vazen, kandelaars

en zelfs tafels en stoelen kunnen gevonden
worden in huizen en creëren een persoonlijke
en stijlvolle sfeer. Opvallende items die,
gecombineerd met andere materialen zoals
hout, een uitzonderlijke warmte verkrijgen
die minder brutalistisch is en meer
organisch.

OPVALLENDE
ITEMS VOL
PERSOONLIJKHEID
EN STIJL.
Het design van sommige items zijn ware
iconen van de industriële stijl geworden,
zoals de Tolix-stoel, een industrieel-chique
klassieker die al acht decennia op de voorgrond
van decor staat. Oorspronkelijk vervaardigd
uit verzinkt staal door de Fransman Xavier
Pauchard in 1934, werd dit model populair
in fabrieken en ziekenhuizen door zijn lage
kosten, duurzaamheid en reinigings- en
onderhoudsgemak. Het werd opnieuw ontworpen
in 1956 als het model dat we nu kennen en waar
we van houden, in verschillende afwerkingen en
in talloze kleuren en afmetingen.
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Dit soort ontwerp vleit zich op harmonieuze
wijze naast andere trendy elementen met
contrasterende kenmerken: materialen van
cement, beton of ijzer, met verweerde afwerking,
samen met essentieel rustieke, eigentijdse of
natuurlijke items voegen warmte, een uniek
karakter en comfort aan een ruimte toe.

P E R F E C T M AT E S
Bestekset in zwart matte
afwerking van Norm
Architects. Plafondlamp
van verzinkt staal van
Santa & Cole. Draagbare
luidsprekers van
Marshall. Afzuigkap met
verweerde afwerking
van Elica, Tolix stoel
met armleuningen en
eetkamerdecor door
B&B Italia.
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Belangrijke stukken zijn gemaakt met
eenvoudige lijnen en onbewerkte materialen
zoals ijzer en hout, in de vorm van eettafels
van onbehandeld hout met ijzeren poten,
koffietafels met verzinkt profiel of gemaakt
van oude naaimachines, delen van houten
pallets en gerestaureerde klossen, of

NIEUWE
PRODUCTEN

N AT U R A L T R E N D

N AT U R A L T R E N D

Terug naar
het begin
Deze trend staat in het teken van natuurlijke structuren en
manieren om deze in ruimtes te integreren. Oppervlakken,
sferen en materialen zonder verrijkingen die worden
gekenmerkt door harmonie en authenticiteit. Planten,
stenen en kleuren die rust brengen in huis en
gedachten.
Maak kennis met de unieke ideeën van Silestone® en
Dekton® waarmee je elk oppervlak in je huis een natuurlijke
warme uitstraling geeft.
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Laat je inspireren.

N A T U R A L T R E N D ︱ T H E N E W E T. C O L L E C T I O N

Reinventing
eternity
De nieuwe Et. Collection® vormt een
interessante aanvulling op de actuele trend
met marmer en elegante neutrale ruimtes.
Levendige tonen, nieuwe versies van klassiekers, nu
vormgegeven in elegante goud- en grijstinten.
Drie nieuwe, gevarieerde kleurstellingen die koele en
warme ruimtes veelzijdigheid, licht en karakter geven.
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Ontdek ze alle drie.
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Silestone Classic
Calacatta

Silestone Desert
Silver

Een elegante en subtiele nieuwe interpretatie
van het geliefde Calacatta. Deze kleurstelling
onderscheidt zich door de uniforme grijsachtige
aderen die transparant over de neutrale
achtergrond lopen. Classic Calacatta heeft
een grote gelijkenis met echt steen en
geeft ruimtes een natuurlijk element.

Een koel oppervlak met een patroon van
fijne aderen. Het design is zeer uitgewogen,
met een uniform transparante uitstraling. De
kleurstelling is geïnspireerd op de klassieke
en duurzame trend met marmer. Eenvoudig
te combineren met elk type materiaal
en alle architectonische elementen.

DESERT SILVER

N A T U R A L T R E N D ︱ T H E N E W E T. C O L L E C T I O N

Silestone
Et. Emperador
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Emperador valt op door de roomachtige
strepen en heldere plekken op een
aardebruine achtergrond. Natuurlijke tonen
die zeer goed passen bij de trend met
marmer en warmere omgevingen. Traditie en
elegantie op een nieuwe, weelderige manier
vormgegeven. Maak een gedurfd statement.

ET. EMPERADOR

N AT U R A L T R E N D ︱ N AT U R A L C O L L E C T I O N
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Een natuurlijke
overwinning
De nieuwe kleuren van de Natural Series
bootsen de visuele en natuurlijke perfectie
van steen na. Kleuren die elk oppervlak,
zowel binnen als buiten, een harmonieus
en tijdloos uiterlijk geven.
Laat je verleiden door de nieuwe
kleuren Vera en Kira.
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DEKTON KIRA

Dekton Vera

Dekton Kira

De aderen en achtergrond van cement
maken van Vera een mix tussen natuurlijk en
industrieel, waarbij de elegantste elementen
van beide het best tot hun recht komen.
De grijsachtige achtergrond samen met de
lichte aderen wijken af van de esthetiek van
traditionele kleuren.

De elegantie en veelzijdigheid is geïnspireerd
op natuursteen en doen denken aan Gris Pulpis.
Kira is een kleur die is gebaseerd op aardetinten
en heeft contrasterende lichtgrijze aderen. De
fijne aderen in een natuurlijke verdeling over
het gehele oppervlak en de matte structuur
geven deze kleur een tijdloos karakter.

URBAN TREND

URBAN TREND

Het is tijd voor
een nieuwe
industriële
revolutie
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De oorsprong van de Urban Trend is terug
te vinden in de traditionele industriële
architectuur. Industriële ruimtes bestaan
grotendeels uit balken, bakstenen en beton
en worden gekenmerkt door pure structuren
met een opvallend uiterlijk.
We hebben deze trend bij Cosentino als
uitgangspunt genomen voor eigentijdse
kleuren die karakter, schoonheid en
functionaliteit uitstralen. Dit is het moment
om de nieuwe industriële revolutie te
omarmen.

Dekton® is gebaseerd op de succesvolle
Industrial Series en breidt deze urban
collection uit met vier frisse ideeën.
Sprekende hedendaagse kleuren die perfect
cement en beton imiteren.
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Esthetisch met de duurzaamheid en kwaliteit
van Dekton. Ontdek ze. Je zult je helemaal thuis
voelen.

URBAN TREND︱INDUSTRIAL COLLECTION

Pure
street
style
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URBAN TREND︱INDUSTRIAL COLLECTION

Dekton Lunar

Dekton Kreta

Een herinterpretatie van traditioneel beton met een
industrieel uiterlijk. De subtiele structuur tegen de
witte basis maakt Lunar tot een trendy kleur. Patroon
en achtergrond sluiten perfect op elkaar aan.

Geïnspireerd op klassieke betonnen vloeren, met een
kalme beweging. Het ontwerp is gelijkmatig en beheerst
met lichtere en donkere plekken, afhankelijk van de
dichtheid van het patroon. De matte afwerking en
grijstinten passen bij elk materiaal en in elk interieur.
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DEKTON LAOS

Dekton Soke

Dekton Laos

De met zorg samengestelde patronen en kleuren
zijn geïnspireerd op klassieke betonnen vloeren.
De structuur heeft een realistisch aderpatroon
tegen een gedetailleerde achtergrond. Voor- en
achtergrond lopen vloeiend in elkaar over vanwege
de grijstinten die in elk interieur passen.

De donkere kleuren en onafgewerkte structuur zijn
karakteristiek voor de innovatieve en trendy kant
van dit industriële assortiment. De grijze aderen
en warme tinten, in combinatie met de matte
afwerking, staan goed in moderne interieurs.

