
 CASHMERE BLUE NCS S 2010 - B30G

 FEMININE  EARTH NCS S 2050 - Y70R

 MUSHROOM  BEIGE NCS S 1510 - Y

 ABUNDANT GREEN NCS S 7020 - G10Y

 SAFE GREEN NCS S 3010 - G60Y

 BLANKET BROWN NCS S 4030 - Y50R

 PROTECTIVE TAN NCS S 2030 - Y10R

 CAVERNOUS  BLACK NCS S 8505 - R80B

 SNUG LILY TAUPE NCS S 3005 - Y50R

 COMFORTING  SAND NCS S 1505 - Y20R
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Hilde Francq, oprichter van trendstudio Francq Colors, 
francqcolors.be

VERTAALD NAAR EEN PALET VAN 
ZACHTE EN NATUURLIJKE KLEUREN 

“Het welbevinden in huis vertaalt zich in eerste instantie naar een 
reeks nieuwe neutralen, zoals Comforting Sand, Safe Green en 
Protective Tan. Allemaal beige- en groentinten die heel rustig en 
vertrouwd aanvoelen. De trendkleur die deze nieuwe neutralen 
vervolledigt, is het Blanket Brown, een bijzonder warme bruintint die 
als een warm dekentje over je heen valt in huis. Het Snug Lily Taupe 
en het Mushroom Beige verwijzen naar de kleuren van zwammen, 
die een belangrijke rol zullen spelen als natuurlijk materiaal, terwijl 
de accenten Feminine Earth en Cashmere Blue een vrouwelijke 
touch toevoegen. Abundant Green, tenslotte, legt een duidelijke link 
met de natuur, terwijl het Cavernous Black zorgt voor een geborgen 
gevoel. Allemaal tinten die een gezonde mindset creëren.”

Op basis van dit grote palet selecteerden we vijf kleinere kleur- 
combinaties, die telkens een andere sfeer aan je interieur geven.”
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Warme  
thuishaven

“Nu we de afgelopen maanden lange periodes 

thuis hebben doorgebracht, is het belang van 

een koesterende, veilige thuishaven ons plots 

heel duidelijk geworden. En hoewel we de 

komende maanden en jaren opnieuw kunnen 

reizen, zullen we er de rest van ons leven 

rekening mee houden dat dat nog wel eens 

kan gebeuren en dat we die ruimte naar 

waarde moeten schatten en optimaliseren. 

Net daardoor krijgt het begrip wellness een 

hele nieuwe invulling: was wellness ooit nog 

een regendouche en een bubbelbad, dan gaat 

het nu om een gevoel van welbehagen en 

gezondheid in huis. Vormen en kleuren worden 

zacht en intuïtief, de materialen natuurlijk en 

vol textuur, met als grote nieuwigheid 

materialen gemaakt op basis van zwammen, 

een natuurproduct bij uitstek.” 

Wat worden de trends in 2021? Trend- en 
colorwatcher Hilde Francq licht in elke edtitie  

een kleurtrend voor dit jaar toe, in de vorm  
van vijf kleurencombinaties.    

TEKST EN PRODUCTIE HILDE FRANCQ

5 
kleuren- 

combinaties 
voor je 

interieur

Naast alle kleuren uit dit palet staat een code. Die code maakt deel uit 
van de NCS-standaard, die wereldwijd wordt gebruikt om over kleur te 
communiceren. Als je de NCS-code van een kleur noemt, kan een 
verfwinkel dus exact die kleur aanleveren.
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“Wat geeft je thuis een betere vibe dan het gevoel altijd 
op vakantie te zijn? Twee kleuren in dit palet bezitten de 
wonderlijke gave om je meteen naar zonniger oorden te 
katapulteren: het diepe Abundant Green, dat doet denken 
aan het groen van het regenwoud en Feminine Earth, een 
tint die dan weer refereert aan de terracotta tinten die 
alomtegenwoordig zijn in Mexico en Zuid-Amerika. Deze 
uitgesproken kleuren komen het best tot uiting tegen een 
zachte, neutrale achtergrond van zandkleur of lichtblauw.”
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De souvenir-esthetiek zien we meer en meer 
opduiken. De emotionele meerwaarde van zulke 

objecten zorgt ervoor dat we ze minder snel zullen 
weggooien. Keramiek van Serax. OP ZOEK NAAR EEN 

VAKANTIEGEVOEL

CASHMERE BLUE

ABUNDANT GREEN

FEMININE  EARTH

COMFORTING  SAND

1

Boeiende texturen worden in alle aspecten van het interieur 
opgezocht, ook in meubilair, wanden en op vloeren die vaak een 
verweerde beton- of  kalkachtige afwerking meekrijgen. Bijzettafels 
‘Pawn’ en tafellamp ‘Disc Lamp’ van Marie Michielsen voor Serax. 

Het spelen met texturen zien we ook terugkeren in tableware 
(Serax), waar ruwe oppervlakken worden gecombineerd met een 
geglazuurde binnenkant. Dat zorgt voor een boeiend contrast, 
opnieuw met een hoog souvenir-gehalte.

Tinten die we herkennen uit de natuur hebben sowieso een rustgevend 
effect op het gemoed. Dagdagelijkse objecten worden dan ook vaak als 
een soort stilleven in het interieur geplaatst. Decoratieve muurafwerking 
‘Crustal Cross’ van Stoopen & Meeûs. Serveerplanken en mokken ‘Luce’  
van Ona. 
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Artistieke objecten en decoratieve prints 
komen hier net beter tot uiting omdat de 
kleuren eerder neutraal en gedempt zijn 
gehouden. Gordijn van Inside Blinds, 
Fauteuil en boekenplank van BuzziSpace, 
vloerbekleding van Leolux, poef van 
Evolution21, decoratieve muurafwerking 
van Stoopen & Meeûs, vaas van Serax en 
kunstobject van Coco Maison. 
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De tijd dat wit de meest neutrale kleur was 
in huis, ligt definitief achter ons. Clean en 
steriel wit is een kleur die allesbehalve een 
rustgevend of omarmend gevoel geeft. 
Vandaar dat er een hele reeks zogenoemde 
‘nieuwe neutralen’ opstaat, zoals Mushroom 
Beige en Protective Tan.

ARTISTIEKE 
WOESTIJNTINTEN

Een bijna tropische woestijnsfeer waarin je de warmte bijna kunt voelen, 
met dank aan de fluwelen kussens (Evolution21) en gestructureerde muur 

(Stoopen & Meeûs). Poef van Evolution21. 

Nieuwe neutralen bieden ook veel ruimte om te 
experimenteren met textuur: op de muur (Stoopen & Meeûs), in 
de vorm van gordijnen (Inside Blinds), een glazen tafeloppervlak 

(Coco Maison), hout en zelfs accessoires (Coco Maison) die 
voorzien zijn van een reliëftekening. Tapijt van Leolux. 

Ook het gevoel van droogte wordt in onze interieurs 
gevisualiseerd, met craquelé en imperfecties in 
wanden en bakstenen (Nelissen).

BLANKET BROWN

PROTECTIVE TAN

SAFE GREEN

MUSHROOM  BEIGE

2
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Het zwarte accent in een interieur hoeft 
niet altijd letterlijk aanwezig te zijn, het kan 

ook de vorm aannemen van een mooi 
schaduwpatroon. Spiegel van Deknudt 

Mirrors, sofa en sierkussens van Evolution21, 
decoratieve muurafwerking van Stoopen & 

Meeûs en vloerbekleding van Leolux. 

Door zwart toe te voegen (in dit geval Cavernous 
Black) aan de neutrale tinten uit dit kleurenpalet 
- Protective Tan, Snug Lily Taupe en Comforting 
Sand – krijgen we een spannende combinatie. 
In hedendaagse interieurs zijn de meeste 
accessoires, elektronica en sanitairtoepassingen 
uitgevoerd in het zwart, wat van deze 
combinatie een bijzonder populaire mix maakt. 

BOEIENDE 
BASISKLEUREN

3

Vlechtpatronen (Casalis) blijven de komende jaren bijzonder populair. Ze zorgen immers zowel 
voor textuur als extra kleurschakeringen in huis. Sofa, Evolution21, kunstwerk, Astrid Van Den 
Bosch, decoratieve muurafwerking links, Stoopen & Meeûs en muurverf rechts, Levis Atelier. 

Wie voor neutrale kleuren kiest, kan naar hartelust experimenteren met prints en textuur, 
zowel in meubilair als op de wand (Masureel) en op de vloer (Leolux). Sofa, poef en sierkussen 
van Evolution21, staanlamp van Coco Maison en gordijn van Inside Blinds. 

Zachte kleur en texturen zorgen voor ruimtes met een hoge 
aaibaarheidsfactor. Vloerbekleding van Ntgrate. 

CAVERNOUS  BLACK

PROTECTIVE TAN

SNUG LILY TAUPE

COMFORTING  SAND
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“Het is moeilijk de vinger te leggen op wat er nu 
precies van een huis een echte thuis maakt, maar 
veiligheid en geborgenheid zijn zonder twijfel enorm 
bepalend daarin. Kleur heeft een gigantische invloed 
op dat gevoel. Geborgen kleuren zijn uiteraard 
warme kleuren, tinten die natuurlijk en vertrouwd 
aanvoelen. Safe Green is een gedempte groentint, 
terwijl Mushroom Beige de beige variant is van die 
kleur. Blanket Brown heeft dan weer de bijzondere 
gave om als een warm dekentje te fungeren in het 
interieur. Feminine Earth, tenslotte, is een zacht 
donkerroze dat symbool staat voor het menselijke 
aspect in huis.”

WARME 
GEBORGENHEID

Grijs is doorgaans niet de eerste kleur waar men aan denkt bij een 
warm en huiselijk interieur. Toch roept de juiste tint van blauwgrijs 

een heel poëtisch en dromerig gevoel op. Servies van Salt & 
Pepper, muurverf van Levis Atelier, natuursteen van Brachot 

Surfaces en decoratieve steenstructuur van Beltrami. 

Een aspect dat wel eens over het hoofd wordt gezien in het 
interieur is een aantrekkelijke geur (Locherber), een soort 

‘huisparfum’ dat bij het binnenkomen meteen een 
emotionele reactie opwekt. Gevelstenen van Nelissen. 

Decoratieve muurafwerking van Stoopen & Meeûs.

Bruin, rood en alle kleuren daar tussenin blijven de 
meest efficiënte tinten om een interieur te voorzien 
van een portie sfeer en karakter, vooral in 
combinatie met materialen en afwerkingen die de 
nodige ‘grain’ vertonen. Servies van Serax, 
decoratieve muurafwerking van Stoopen & Meeûs 
en stalen natuursteen van Brachot Surfaces. 

Een belangrijk aspect in het geborgen gevoel van een 
interieur is de hoge aaibaarheidsfactor. Textuur wint 

almaar aan belang, zowel op de vloer (Leolux), in 
meubels (Pols Potten) als op de muur (Stoopen & 

Meeûs) en in kunstwerken (Astrid Van Den Bosch). 

SAFE GREEN

BLANKET BROWN

MUSHROOM  BEIGE

FEMININE  EARTH
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Vier verschillende kleuren combineren en toch rust 
uitstralen: met deze gedempte tinten kan het, vooral ook 
omdat hier geen drukke prints of patronen zorgen voor een 
visuele overprikkeling. Bedlinnen van Suite702, muurverf van 
Levis Atelier, bijzettafeltje van Leolux, kunstwerk van Astrid Van 
Den Bosch en opberg-accessoire van Coco Maison. 
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Temidden van al die rustige en neutrale tinten lijkt deze 
combinatie misschien wat gewaagd. Toch zijn ook deze 
gedempte kleuren letterlijke vertalingen van kleuren 
die we in de natuur terugvinden. Het Cashmere Blue, 
dat niet toevallig heel zacht oogt, heeft de kleur van 
een heldere hemel tijdens de valavond, terwijl Safe 
Green doet denken aan de kleur van salie, eucalyptus 
of olijfbomen. Protective Tan is een typische aardse tint, 
terwijl Blanket Brown opnieuw de trendkleur is die deze 
mix van natuurlijke tinten met elkaar verbindt.

DE NATUUR VERTAALD
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Weinig dingen die zo bijdragen tot het welbevinden in huis als het zonlicht 
dat binnenvalt. Zorg in het interieur voor voldoende oppervlakken die spelen 
met dat contrast tussen licht en schaduw. Glazen van Serax, muurverf van 
Levis Atelier, bijzettafeltje van Leolux en vloerbekleding van IVC Commercial. 

Wie verschillende vergrijsde tinten met elkaar combineert, kan 
die zachte gloed doorbreken met een warme, bruinrode tint, 
vaak in een andere textuur. Is de muur mat? Kies dan voor een 
accessoire in hoogglans. Bedlinnen van Suite702, muurverf van 
Levis Atelier en bijzettafeltje van Pols Potten. 

Let ook hier op het contrast tussen de verschillende 
texturen. Het ruwere textiel-gevoel van de gordijnen 

(Inside Blinds) tegenover het gladde oppervlak van de 
stoel (Leolux), die het zonlicht weerkaatst. Tegenstellingen 

maken een interieur sowieso boeiender.

CASHMERE BLUE

SAFE GREEN

BLANKET BROWN

PROTECTIVE TAN


