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Kilte hoe!  dit jaar 
nergens aan te klop-

pen, want de Belgische 
markt biedt ons een bre-

de waaier van hoogwaar-
dige sto" en en plaids aan die 

onze woning tijdens dit seizoen 
doen aanvoelen als een beschermende 

cocon. Evolution#$ en Marie-Marie zijn daar 
allebei experten in. We gingen bij hen te rade over wat 

er op dit moment allemaal speelt binnen het segment van bedsprei-
en en exclusieve plaids. Kwalitatief en vakkundig zijn logischerwijs 
kernwoorden die beide merken tot op de naad beschrijven. Het was 
dan ook snel duidelijk dat zij ons heel wat te vertellen hadden over 
de dominante trends van deze winter. Zo bevestigen ze dat mensen 
vandaag de dag hun tijd en energie steeds bewuster en evenwichti-
ger willen spenderen, en het strijken van beddengoed is dan ook niet 
onze grootste prioriteit. De nonchalance van zogenaamde no-ironing
collecties vormt daar het ideale antwoord op, want door hun gemak-
kelijke onderhoud zijn ze de perfecte spreien om zonder zorgen in 
neer te plo" en. Daarnaast is het primaire doel van de slaapkamer 
het uitstralen van rust, en je beddengoed speelt daar een onontbeer-
lijke rol in. Een ontwerp in eenzelfde kleur is daar altijd een goed 
instrument voor. Door een e" en basis te gebruiken, komen accenten 

Misschien is de winter niet je favoriete seizoen, 
maar zelfs de grootste zomerfans kunnen de ge-
zelligheid van de koudste maanden van het jaar 
niet weerstaan. feer cre ren was nooit belangrij 
ker dan nu  daarom staan we e graag bij  in e zoek
tocht naar het weelderigste textiel. We namen 
namelij k een duik in de zachtste en meest lu ueu
ze bedspreien en plaids van het moment en onder-
zochten waar warmte dit jaar nu zoal om draait.
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met ver% jnde sto" en je lichaam perfect te 
omarmen en verwarmen. Bij Evolution#$ 
trachten ze mensen bij te staan in de stij-
gende energieprijzen door hun aandacht 
vooral te vestigen op materialen en tex-
turen die voor een maximum aan warmte 
zorgen. Die ambitie gaat uiteraard hand 
in hand met een niet af latend oog op 
comfort. Daarnaast geven ze mee dat hun 
nieuwste producten steunen op kernwaar-
den als traditie, tijdloosheid en vernieu-
wing. Bovendien omvat hun collectie ook 
plaids die zowel binnen als buiten kun-
nen worden ingezet, zoals in de Bohemi-
an- en Pampas-collecties. Waar ligt deze 
winter de oorsprong van de beste sto" en? 

Welke inspiratiebronnen vinden dit jaar hun 
weg tot in je slaapkamer, en hoe verzekeren 
deze experten dat er een interessant idee ten 
grondslag ligt van hun collectie? Luxesto" en 
en plaids mogen dan wel vooral gebruikt wor-
den in de intimiteit van onze privévertrekken, 
maar dat weerhoudt de buitenwereld er niet 
van om voor een streepje creatieve ingeving te 
zorgen. Nieuwe collecties kunnen geïnspireerd 
zijn op aspecten uit de natuur, kunst en steden. 
Prikkels van buitenaf worden zorgvuldig ge% l-
terd en kunnen in de beste gevallen uitmonden 
in hoogstaande spreien die een vaste waarde 
worden in je thuisomgeving. Verder is er een 
continue wisselwerking tussen natuur en tra-
ditie, alsook tussen authenticiteit en kwaliteit. 

Beddengoed is essentieel 
voor el e

in plaids, spreien en sierkussens boven-
dien meer tot hun recht. Verder gaat er dit 
jaar veel aandacht uit naar wollige, zach-
te sto" en die een aaibaar en comfortabel 
karakter hebben. 

Intieme stoffen 
Natuurlijk zijn we niet enkel benieuwd 
naar de trends die deze winter de% niëren, 
maar we stellen ook graag de vraag wat 
hun huidige collecties concreet te bie-
den hebben. Daarom licht Marie-Marie 
vol enthousiasme een tipje van de sluier. 
“Deze december lanceren we onze eer-
ste collectie die gemaakt is van een $&&' 
duurzame stof, namelijk lyocell,” leggen 
ze uit. Meer bepaald brengen ze een lijn 
uit in Tencel, de meest innovatieve soort 
van dit type vezel. Aangezien het com-
plete productieproces circulair is, gaat 
het hier om spreien die gunstig zijn voor 
het milieu en niet inboeten op een luxu-
euze uitstraling die elegantie verzekert. 
Hoewel het moeilijk kiezen is, zijn de 
Linen Stories- en Cashmere-collecties 
duidelijke favorieten. Waar de een het 
lange leven en de zachtheid van linnen 
benadrukt, daar zet de ander zich in om 

Gepersonaliseerd presenteren
De beste producten hebben is één ding, maar ze gebruiken 
op een manier die je wensen het best inlost, dat is nog 
iets anders. Gezelligheid en sfeer oproepen is namelijk 
een vak op zich, en het zijn exact deze stemmen die ons 
enkele handige tips kunnen verscha" en om dit win-
terseizoen in alle knusheid te spenderen. In de eerste 
plaats is het essentieel om je interieur te beschouwen 
als iets waar je van moet genieten. Mooie structuren 
combineren met zachte materialen garandeert elke 
keer een succes. Toch wil gezelligheid voor iedereen 
net iets anders zeggen. Er zijn tal van mogelijkheden 

om te experimenteren met luxeplaids en 
bedspreien, dus is het ook aangeraden om 
verschillende manieren van presenteren uit 
te proberen. Je kan een bedsprei en plaid na-
melijk strak opmaken, maar ook nonchalant 
of speels. Verder kan je leuke e" ecten beko-
men door af te wisselen met de maat van je 
bedspreien. Zo oogt een grote dons meteen 
extra uitnodigend en kan een sprei in een 
onverwacht formaat voor een leuke variëteit 
zorgen. Verder zijn combinaties altijd een 
aangeraden manier om te ontdekken wat je 
zelf het aangenaamst vindt voor huiselijke 
gezelligheid. “Warmte creëren wij zelf met 
structuren van verschillende combinaties 
garen,” aldus Evolution#$. Voor Marie-Marie 
zijn laagjes dan weer het sleutelwoord. “Niets 
beter dan een ( anellen overtrek in de winter, 
afgewerkt met een zachte mohair plaid voor 
wat extra textuur,” verklaren ze. En uiter-
aard mogen we niet vergeten kaarsjes aan 
te steken om het plaatje compleet te maken. 
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Ook al is de huidige winter nog in volle kracht, toch probe-
ren we altijd uit te kijken naar wat de toekomst brengen zal. 
Luxespreien en plaids zullen wellicht steeds meer aanwezig zijn 
in ons interieur, want we worden ons elk jaar bewuster van het 
belang van ons woongeluk. Als het van Marie-Marie a) angt, 
zal duurzaamheid steeds zwaarder gaan doorwegen in deze 
sector. Door onafgebroken onderzoek te doen naar de beste 
sto" en, milieuvriendelijke verpakkingsmogelijkheden en ver-
voeroplossingen, dragen ze een steeds groter steentje bij aan het 
klimaatverhaal. Daarnaast worden de sto" en keer op keer zach-
ter en exclusiever, waardoor de lat telkens iets hoger wordt ge-
legd. Evolution#$ kijkt eveneens al uit naar wat de toekomstige 

collecties in petto hebben. “De komende tijd 
gaan we ons nog meer focussen op sto" en die 
zowel voor binnen als buiten toepasbaar zijn, 
en dit zonder af te zwakken in gezelligheid,” 
aldus zaakvoerster Karine Bonjean. Daar-
bovenop hechten ze veel waarde aan respect 
voor de natuur door gerecycleerde materialen 
in hun collecties te verwerken.

Gezelligheid
en sfeer

oproepen is 
een a
op zich

Warmte kennen we in vele vormen en maten, 
en bedspreien en plaids zijn hier zonder twij-
fel een centrale waarde voor. De collecties 
van Evolution#$ en Marie-Marie maken al je 
wensen naar luxueuze gezelligheid en sfeer 
concreet met hun hoogstaande sto" en. Het 
uitgebreide aanbod op onze nationale markt 
laat er geen twijfel over bestaan dat je je wo-
ning kan transformeren in een sfeervol nest 
van gezelligheid.  (Tekst: Cara Jacobs)
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Fresh ’n Rebel Draadloze
over-earkoptelefoon Clam
Clam prijs: !"#,##
Clam met ANC (active noise cancellation)
prijs: !$%#,##

Evil Eye
Peaksight

Goggle
Prijs: !%$#

Serax Book end
cognac bags

by Bea Mombaers
Prijs: !$$&

ad ertentie

Evil Eye
Peaksight

Goggle

Serax Book end
cognac bags

by Bea Mombaers
Prijs: !$$&

   Gifts
for him

Tourist LeMC voor ZEB
Beige sweater. Prijs: !'#,##

Broek: G-Star Raw. Prijs: !##,#'

Vitra Soft Pad Chair EA
Prijs: vanaf !%.((&Trevor motorcycle

DTRE Stella
Prijs: !$).)#' (street versie)
of !$%.##' (dirt track only)

RS Barcelona RS4 
Home football table 
(kleur terracotta)
Prijs op aanvraag

Serax Shoulder bag red bags
by Bea Mombaers

Prijs: !*%'

Vitra Wiggle
Side Chair
Prijs: !#(&

Vitra Night clock
Prijs: !+##

Waarmee kan je je geliefden nu 
eens echt een lezier doen tij-
dens de feestdagen? We bieden 
je inspiratie met deze gift guide 
vol leuke ideeën voor mannen.
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