BADKAMERSTYLING

Mijn zenmoment
Af en toe hebben we even tijd voor onszelf nodig. Met het najaar
voor de deur beleven we ons persoonlijke zen momentje weer vooral
binnenshuis. Met slechts enkele accenten geeft onze styliste An
Daelmans haar eigen versie van rust weer.
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Tip van de styliste
Mijn badmoment wordt omhuld door een vrouwelijke
toets met een tikkeltje glamour. Geurkaarsen en
theelichtjes maken het sfeervol en worden hier
vergezeld door natuurlijke materialen.

Shop the look
Bij IL SOGNO HOMESTYLING in Mortsel:
Kader zwart/wit €52 ■ Vaasje €9,50 ■ Geurkaars Tin Black
Tea & Jasmine €18,50 ■ Pareo / sjaal Lalay
95 cm x 170 cm €16,50 ■ Mandje jute Ella set van 2 €29
Bij LINEA in Keerbergen: Krukje hout €169 ■ J-Line huid

Landelijk Wonen

tapijt ecru €59 ■ Gastendoekje Aquanova Adagio € 5,50
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D

e basis van de kamer vormt mijn uitgangspunt
voor de decoratie. Zo inspireerde het hout van
de toiletbril me om natuurlijke, doorleefde
materialen te versterken met enkele luxueus getinte accessoires. Pampasgras siert de kamer en geeft een soort
van nonchalance aan het geheel. Samen met de robuuste
badbrug, het houten krukje en rotan windlicht creëert
An de perfecte symbiose. “Ik steek de kaarsjes aan en
terwijl de jaloezieën met het buitenlicht spelen, laat ik
het bad vollopen. Pure ontspanning staat voor mij synoniem aan verdwalen in een inspirerend boek met een
kopje thee erbij, terwijl het dampende water mijn gezicht
streelt. Een badbrug is daarom essentieel. Ik koos hier
voor een origineel en multifunctioneel exemplaar; mijn
houten dienblad staat zowel beeldig in de keuken als in
de badkamer.

Tip van de styliste

Het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Wees inventief
met de spullen die je voor handen hebt en geef ze
een nieuw leven in een andere setting.

Shop the look

Bij MELANGE THEE in Mortsel: Theepot Arare gietijzer
€89 ■ kommetje gietijzer Bredemeijer 2 stuks €14,95 ■
Theelepel Treasure Tea €3,95
Bij IL SOGNO HOMESTYLING in Mortsel:
Houten kommetje €16 ■ Windlicht Henry Dean Clovis
Corzo €30 ■ Houten badbrug €45
Bij LINEA in Keerbergen: Handdoek beige Aquanova
55 cm x 100 cm ■ Serax box houten stokjes op metaal €45,50
■ Essenza badjas Fleur blue €69,95 ■ Essenza badmat Maks
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60 cm x 100 cm €89,90 ■ Isotoner pantoffels zwart €24,90
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DETAILS EN TEXTUREN
Het pampasgras, de houten elementen en de bloemenprint, het zijn stuk voor stuk blikvangers. Maar
toch dwaalt onze blik af naar een klein accent dat deze
badkamer weelde bezorgt. De prachtige veren die een
plaatsje kregen in de vaasjes bij de wastafel en op dezelfde wijze het toilet opluisteren, geven net wat meer
cachet aan het geheel. Daarnaast zijn ook texturen cruciaal in een badkamer. Verschillende badmatjes strelen
onze voeten, een rotan mandje zorgt ervoor dat we onze
zachte handdoeken een stijlvolle plaats kunnen geven
en het houten krukje is naast decoratief enorm functioneel.

Shop the look
Bij LINEA in Keerbergen: Aquanova: wasmand Gisla
klein €89,90, handdoek Erin 100 cm x 150 cm €24,90
■ J-Line windlicht beige naturel €49,90 ■ Doos zwart
Bone €39
Bij IL SOGNO HOMESTYLING in Mortsel:
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Bloempotje zwart wit gestreept €9,50
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Tip van de styliste
Vaak staan er tientallen verschillende
shampoo- en zeepflesjes in de douche
of op de wastafel. De mengelmoes aan
kleuren veroorzaakt chaos en daarom
vind ik het essentieel om de lijn van de
verzorgingsproducten door te trekken.
Ik koos nu voor zwart-wit nuances, maar
bordeaux of donkergroen passen dit najaar
eveneens in de badkamer.

Shop the look
Bij LINEA in Keerbergen: Serax schaal grijs €42,75 ■
Gastendoekje zwart Super Pile €9,95 ■ Washandje beige
Aquanova Adagio €2,50 ■ Badmat Reversible Abyss
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€88,20
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Shop the look

Bij LINEA in Keerbergen: Aquanova: Zeeppomp
luipaardprint Fyra €54,90, schaal Conor €47,90,
gastendoekje 5,50 ■ Essenza Home Make-up tas €7,95 ■
Windlicht marmerlook paars €6,95
Met dank aan:
TAPS & BATHS voor de locatie: www.badwinkel.be
LINEA INTERIOR DECORATION
www.linea-keerbergen.be, www.lineashop.be
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IL SOGNO HOMESTYLING/ARTE-COSE
www.ilsogno-homestyling.be
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DUPON+THOMASSEN
www.duponcoiffures.be
MELANGE THEE
www.melangethee.be

Tip van de styliste
Het zijn vaak de kleinste details die de uitstraling van
een kamer bepalen. Zo sieren enkele veertjes dit vaasje
aan de wastafel en verschillende schelpen geven er een
maritieme sfeer aan. De marmeren zeepschaal zorgt
voor een luxueuze toets. Vul ze eventueel met mooie
schelpen voor een blijvende vakantieherinnering.

