
vrijdag 14/10
van 9 tot 19u

nocturne van  19 tot 21u
met GRATIS glaasje cava

zaterdag 15/10
van 9 tot 19u

zondag 16/10
van 10 tot 19u

HERFST
OPENDEUR

Create
your

happy
home



GRATIS
KLEURADVIES

-25%

-10%

-50%
OP ALLE
VERVEN

U I T V E R K O O P
MEXA VERVEN

< VATOS (COVERFOTO)

•  moulures
•  lambrisering
•  plinten, enz ...

MOODBOARD
Ga je een kamer restylen en heb je nood aan wat 
interieurideeën? Een moodboard is dan een handig hulpmiddel 
om je een beeld te vormen van je inrichting. De bedoeling is om 
een sfeer weer te geven, die aansluit bij jouw persoonlijke stijl.

Wat heb je nodig?

• foto’s uit (woon)tijdschriften, reclamefolders, eigen foto’s, …
• verf- en behangstalen, stofstalen
• andere kleine spullen of materialen die je kan toevoegen
• een groot vel papier of karton, schaar en lijm

Blader door je verzamelde materiaal en knip foto’s, teksten, 
kleuren enz... uit die je aanspreken. Knip uit wat je mooi vindt, 
zonder er rekening mee te houden of alles bij elkaar past. 
Als je één en ander uitgeknipt hebt, leg je alle afbeeldingen 
naast elkaar en maak je een selectie van hetgeen je het meest 
aanspreekt. Leg je selectie op het vel papier. Schuif met de 
afbeeldingen, stalen en voorwerpen tot het geheel naar je zin 
is en het de sfeer uitdrukt die je beoogt. Als je tevreden bent, 
lijm je alles vast.

Zet het moodboard op een plek waar je vaak langskomt en laat 
het een tijdje op je inwerken. Zo merk je vanzelf of je inderdaad 
de juiste keuzes maakte. Je kunt ook meerdere moodboards 
maken, als je twijfelt tussen verschillende stijlen of kleuren.
Is knutselen niet jouw ding, dan kun je ook digitaal een 
moodboard bijhouden, bijvoorbeeld op Pinterest, met eigen 
foto’s of dingen die je op het internet vindt.

KLEURADVIES
Kleuren kiezen voor je interieur is niet altijd makkelijk. Trends 
evolueren, smaken verschillen en elke woning vraagt een 
ander kleurenschema. Je kan natuurlijk experimenteren tot 
je een geslaagde combinatie vindt, maar handiger is om een 
aantal tips van onze kleurenconsulente toe te passen.

Kleur is één van de belangrijkste sfeermakers in een ruimte. 
Je kan er een geborgen en warm gevoel mee creëren of een 
ruimte groter, intiemer of luchtiger laten lijken.

Witte woonkamer

Wit is een neutrale kleur die zorgt voor een ruimtelijk gevoel en 
een moderne look. Het past bij alle materialen en gelijk welke 
kleur. Een volledig wit interieur kan koel en onpersoonlijk 
overkomen. Combineer het met een accentwand om de ruimte 
te breken of met naturel hout voor een zachtere uitstraling.

Wit kan snel vuil worden.
Je kiest best voor afwasbare kwaliteitsverf.

Fel kleurtje

Heldere kleuren hebben een grote invloed op je gemoeds-
toestand. We associëren deze kleuren dan ook vaak met leuke 
dingen, geel doet denken aan de zon, groen aan een mooi 
stukje natuur ... Maak komaf met saaie muren en introduceer 
een dosis knallende kleur.

Wil je een felle kleur in de woonkamer? Kies voor de muur 
achter de zetel, zo wordt je de kleur niet te snel beu.



BEHANG

-10%
-20%
-30%
-50%

op Arte, Eijffinger,
Hooked on Walls,
Khroma, Harlequin,...

op alle collecties van
Live in & Dekens

op nieuwe collecties
in voorraad

OP BEHANG
EINDE REEKS

< ROOMBLUSH< ANTHOLOGY

ANTHOLOGY > ARTE >

SCION

POFFERTJES
zaterdag en zondag

van 13 tot 17u

-10%
muurstickers

TRENDBEHANG
Een muur letterlijk in de bloemetjes 
zetten, doe je met behang. Je kan het 
zo gek niet bedenken of het bestaat 
als behangmotief. Ben je fan van  70’s 
retro, romantische taferelen, glamour 
& luxe of wil je een trompe l’œil 
effect?
Met een gemakkelijk verwerkbaar 
en hoogkwalitatief behang is jouw 
woondroom binnen handbereik!HARLEQUIN

SCION

EIJFFINGER

SCION

VATOS

EIJFFINGER

ROOMBLUSH

SCION



H a n d g e m a a k t

B e l g i s c h

M e u b i l a i r

Bij aankoop van in2wood
tijdens de herfstopendeur

ontvangt u een

KORTINGBON T.W.V.

10%
van uw aankoopbedrag,

inruilbaar bij een volgende aankoop
en geldig op de volledige

in2wood collectie.

Matthieu Meert is in 2 wood. En dat mag 

je letterlijk nemen. De jonge ondernemer-

ontwerper doet het op eigen houtje: van 

tekenen en ontwerpen tot productontwikkeling 

en houtbewerking. Matthieu maakt kwalitatief 

design dat heel eenvoudig lijkt. Het resultaat 

is een strakke en toch speelse collectie met 

hout in de hoofdrol en met een nauwgezette 

afwerking. De designstukken zijn makkelijk te 

verplaatsen. Zo krijgen ze telkens weer een 

nieuwe functie in je interieur.

NIEUW
BIJ



RAAMDECORATIE

-15%
(uitgezonderd Velux) 

+  GRATIS OPMETING EN PLAATSING
(na goedgekeurde offerte)

Actie geldig voor goedgekeurde offertes opgemaakt tussen 17/10 en 17/11/2016

HET IDEALE ROLGORDIJN
Moeten we het rolgordijn nog introduceren? Het is een 
hygiënische, plaatsbesparende, decoratieve en efficiënte 
raamdecoratie. Laat uw rolgordijnen op maat maken, zodat ze 
mooi passen bij uw ramen en interieur. Bij grote oppervlakken 
kan voor elektrische bediening geopteerd worden.

Welke stof kiezen?

Rolgordijnen zijn in ontelbare uitvoeringen beschikbaar. 
De keuze is afhankelijk van de functie. Is het rolgordijn 
vooral decoratief bedoeld of tegen inkijk, dan kun je een 
(semi-) transparante stof nemen. 
Wil je de zon weren, dan kies je best voor screens met een 
gemetaliseerde laag die het zonlicht weerkaatst. 
Voor keukens en badkamers is er dan weer doek met een 
vocht- en schimmelwerende coating. Slaap je graag in 
het donker?  Kies dan voor verduisterende rolgordijnen.



UNICLIC LAMINAAT       12,95 €/m2      10,95 €/m2

UNILIN laminaat / 7mm dikte / 15 jaar garantie / uit voorraad leverbaar

+ GRATIS AAN HUIS GELEVERD (binnen een straal van 20km)

+ GRATIS ONDERHOUDSKIT
t.w.v. €29,99 (bij aankoop vanaf €500)

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

-15% op livyn vloeren -10% op alle toebehoren

Geel
Deze kleur staat voor plezier en optimisme. 
Schep een zonnige sfeer met laminaatparket 
in lichte eik, beuk of esdoorn.

Wit
Deze kleur staat voor licht en zuiverheid. 
Ga voor een ruimtelijk en hedendaags gevoel 
met esdoorn of marmerdessin.

Rood
Deze kleur staat voor warmte en harmonie. 
Creëer een exotische omgeving met kerselaar- 
of merbaudessins.

Grijs
Deze kleur staat voor verfijning en rust.
Vergrijsd laminaatparket is de ideale neutrale 
achtergrond voor verschillende stijlen.

Bruin
Deze kleur staat voor natuur en geborgenheid.  
Bruine vloeren vormen de ideale basis voor 
rustieke meubelen en heldere kleuren.

Zwart
Deze kleur staat voor stijl en klasse.
Kies voor een luxueuze uitstraling met 
donkere vloerbekleding.

6x DE JUISTE SFEER Een vloer is de basis van je interieur. Het is dus belangrijk dat je de juiste kiest. We helpen 
je een eindje op weg met 6 kleurpaletten, die elk een heel andere uitstraling creëren.

-20%
op laminaatparket

uitgezonderd creo
en majestic
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Brakelsesteenweg 162
9406 Ninove
054 50 49 06

Brakelsesteenweg 166
9406 Ninove
054 33 04 23 www.paintathome.be

Promo’s geldig op 14-15-16 oktober 2016

< LOUIS DE POORTERE< SCION

< HARLEQUIN


