
SCANDINAVIAN LOVE

VIER EN VERSIER

RETRO = HOT!

STOER & AUTHENTIEK

STOERE 
BOOMSTAMTAFELS

MUST VISIT!

WOON 
MUSTHAVES

Prachtige ochtenden komen voort uit een heerlijke 
nachtrust. Livengo produceert jouw droombed op maat, 
in de gewenste kleur en afmeting. Geef sfeer aan je 
slaapkamer met behulp van deze handgemaakte
steigerhouten meubels. Bijvoorbeeld dit steigerhouten
bed met fruitkistjes. 
livengo.nl

Tover jouw wereld om in een unieke wand-
decoratie en laat je mooiste momenten 
opnieuw tot leven komen met IXXI. Mix & 
match foto’s en maak een persoonlijke  
vergroting of collage. Bijzondere nieuwe fo-
to’s gemaakt? Bestel er alleen losse kaarten 
bij en je hebt een compleet nieuwe IXXI! 
ixxiyourworld.com

Deze matzwarte Inventum retro waterkoker met 
anti-kalkfilter en droogkookbeveiliging heeft een 
inhoud van 1,7 liter en is een juweeltje in iedere 
keuken. Door het hoge vermogen van 2200 
Watt kookt het water lekker snel. 
HW617B. inventum.eu

Tierlantijn Wonen is een
sfeervolle woonwinkel 
in het historische 
stadshart van Enkhuizen. 
Ze hebben een grote 
collectie van landelijke 
en industriële meubels. 
Veel door het eigen label 
‘Made by Tierlantijn’. 
Ook verkopen zij 
verlichting en accessoires 
die het plaatje compleet 
maken. Zeker een 
bezoek waard!
tierlantijn-wonen.nl

Xyleia Natural Interiors is gespecialiseerd in 
prachtige boomstamtafels uit één stuk hout. 
Met altijd ruim 50 bladen in voorraad heb je 
voldoende te kiezen. De tafel kunnen ze naar 
wens op maat zagen. Bezoek de website of 
kom langs in de showroom in Heeten. 
xyleia.eu

Met dit stijlvolle servies van Amazing 
Oriental smaken jouw Aziatische 
gerechten nóg lekkerder. Deze 
nieuwe collectie Japans 
aardewerk is geschikt 
voor dagelijks gebruik, 
voor de feestdagen 
of ter decoratie in 
het interieur. Items zijn 
leverbaar in verschillende 
formaten en te koop vanaf 
€ 3,95. Ideaal als cadeau voor 
een ander of jezelf! 
amazingoriental.com

Iets te vieren? Versier je tafel met de 1001 
vrolijke tafelzeilen of luxe afwasbare katoenen 
tafelkleden van 1001 Tafelkleden. Ook XXL 
formaat verkrijgbaar tot wel 300 cm breed, 
afgewerkt in elke gewenste vorm en maat.  
1001tafelkleden.com

Ben je ook zo weg van een Scandinavisch 
interieur? Natuurlijk is een interieur niet 
compleet zonder een gaaf karpet. Bij de 
webshop Karpetten van Kaatz is de liefde 
voor Scandinavisch design enorm. Check 
hun toffe kleden maar eens! Op de foto zie 
je karpet ‘Anna’. 
karpettenvankaatz.nl

De fijnste items verzameld 
voor jou

promotie

EEN ECHTE EYECATCHER

IXXI YOUR WORLD

Filterkoffie is weer 
populair! Van alle 
koffiebereidingen 
bevat filterkoffie 
het minste cafestol 
(cholesterol-
verhogend). Hij 
is minder bitter 
en beter voor het 
milieu. Moccamaster 
filterkoffiezetapparaten, een oer-Hollands product, 
handgemaakt en voorzien van hoge kwaliteit, 
elegant design en extreem lange levensduur 
(vijf jaar garantie). Er is keuze uit 17 kleuren. 
moccamaster.nl

DINEREN IN STIJL

VANAF
€ 3,95

12,5 JAAR 
ONLINE

De trend van 2017: een kloostertafel met een Lariks 
douglas tafelblad. Het prachtige houten tafelblad staat 
chique in combinatie met het zwarte onderstel. Deze 

tafel is een echte 
eyecatcher in jouw 
woonkamer en wordt    

 kant-en-klaar geleverd. 
Verkrijgbaar in twee tot 
drie meter, maar ook 
maatwerk is mogelijk.
gadero.nl/kloosterta-
fels/

GEZONDE
KEUZE

Writing Girl is de leukste webshop met 
de fijnste schrijfaccessoires en kantoorar-
tikelen waar je happy van wordt. Handige 
artikelen om mee te nemen naar je werk, 
voor in je tas of onderweg. Mooie 
pennen, prachtige notitieboekjes, 
powerchargers, leuke tassen voor werk 
en studie, lunchbags voor foodies en 
praktische kantoorartikelen.
writinggirl.nl

DE LEUKSTE 
SCHRIJFACCESSOIRES


