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S T Y L E  G U I D E

 SPECIAAL VOOR JOU IS DEZE DIGITALE STYLEGUIDE

SAMENGESTELD DOOR TAFELSENSTOELEN.NL.

 IN DEZE STYLEGUIDE HEBBEN WE EEN AANTAL

WOONSTIJLEN VOOR JE OP EEN RIJTJE GEZET. 

IS JOUW INTERIEUR TOE AAN EEN METAMORFOSE

MAAR WEET JE NIET GOED WAAR TE BEGINNEN? 

BEKIJK DAN DEZE STYLEGUIDE EN ZIE WELKE STIJL

BIJ JOU PAST!
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I N D U S T R I Ë L E  W O O N S T I J L
Hou jij van stoer, robuust en sfeervol? Dan past de industriële woonstijl echt
bij jou! Je vindt in deze woonstijl veel hout terug, maar ook zwart, metaal en
baksteen. Van een rauwe fabriekslook tot de sfeer van een New Yorkse loft:

een grote open ruimte.

Kleuren
De basis voor jouw industriële interieur bestaat uit neutrale tinten als zwart-,
wit- en grijstinten. Ook legergroen komt vaak voor in de industriële woonstijl.

Daarnaast worden er felgekleurde accenten gebruikt. 

Aankleding
In de industriële woonstijl worden vaak meubels gebruikt met een uniek

verleden. Met pure, rauwe en no-nonsense meubels en materialen wordt een
stoere uitstraling gecreëerd. Vaak zie je een combinatie van robuust hout
met zwart metaal. Metaal zie je ook veel terug in andere elementen, zoals
een schuifdeur. Tot slot maak je jouw interieur helemaal af met een stoere

lamp.
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S C A N D I N A V I S C H E  W O O N S T I J L
Hou jij van rust in je huis? Dan is de scandinavische woonstijl iets voor jou! De
scandinavische woonstijl kenmerkt zich door lichte kleuren, strakke lijnen en

natuurlijke materialen. Denk hierbij vooral aan hout. Wat absoluut
kenmerkend is voor de scandinavische woonstijl is 'Less is more'.

Kleuren
Bij de scandinavische woonstijl wordt vaak gekozen voor lichte houtsoorten.

Daarnaast speelt licht een belangrijke rol. Omdat de zon in Scandinavië
vroeg ondergaat, is licht in huis erg belangrijk. Daarom is de basis van het

interieur vaak wit met zwart en grijze accenten. Toch kleur in huis? Ga dan
voor frisse pastelkleuren.

Aankleding
Om het interieur gezellig te maken wordt vaak gekozen voor wol, leer, textiel

en dierenvachten. Meubels in deze woonstijl hebben een minimalistisch
design. Om je interieur helemaal af te maken kies je voor groene planten in

bijvoorbeeld een hangpot. 
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K L A S S I E K E  W O O N S T I J L
Droom jij ervan om jouw huis in te richten als een kasteel? Dan is de

klassieke woonstijl voor jou! Klassiek wonen staat garant voor stijl, elegantie
en luxe. Van kroonluchters tot gordijnen met kwastjes.

Kleuren
Zilver- en goudtinten voeren in de klassieke woonstijl de boventoon.

Daarnaast worden vaak beigetinten gecombineerd met wat rood of paarse
accenten.

Aankleding
Vloerkleden vormen een belangrijk onderdeel van de klassieke woonstijl, bij

voorkeur met elegante patronen. Het materiaal dat gebruikt wordt in de
klassieke woonstijl heeft een luxe uitstraling, bijvoorbeeld velours, satijn of
zijde. Een fautreul of sofa met sierlijke poten mag in de klassieke woonstijl
natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast zijn de kroonluchter en spiegels ook

niet weg te denken uit het klassieke interieur. Accessoires zoals kandelaren,
grote vazen en kunst in mooie lijsten maken het plaatje compleet! 
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M O D E R N E  W O O N S T I J L
Modern is praktisch. Moderne meubels zijn strak, elegant en soms bijzonder

origineel. In een modern interieur zie je strakke vormen en materialen die
strak afgewerkt kunnen worden.

Kleuren 
Veel gebruikte kleuren in een modern interieur zijn bruin, zwart, grijs en wit.
Daarnaast zie je dat er vaak een accentkleur wordt gebruikt, die je terugziet
in accessoires. De vloer is vaak een betonlook of bijvoorbeeld grote tegels.  

Aankleding
Meubels en accessoires die je gemakkelijk voor een kunstwerk aanziet zijn
kenmerkend voor de moderne woonstijl. Zolang de meubels maar op een

strakke manier zijn afgewerkt en op elkaar aansluiten. Daarnaast is moderne
techniek ook iets wat terugkomt in deze woonstijl. Dit zie je bijvoorbeeld in

de verlichting die is verwerkt in de meubels of muren, die je met een
afstandsbediening of een knop op de smartphone aanzet.
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L A N D E L I J K E  W O O N S T I J L
Droom jij ook van een boerderij op het platteland? Zo eentje met een knusse

sfeer, waar je je direct thuis voelt als je binnenkomt? Creëer zelf die sfeer
door jouw interieur een landelijke touch te geven. De basis voor jouw

landelijke woonsijl is hout! 

Kleuren 
De basis voor jouw landelijke interieur bestaat uit wit, beige of houtkleur. Als

je voor robuust gaat kun je kiezen voor donkere tintent. Als je voor
romantisch gaat kies je voor veel wit of lichtgrijs. Wil je toch een kleurtje

toevoegen aan je interieur? Aardetinten en pasteltinten zoals lichtblauw en
lichtgroen passen goed in de landelijke woonstijl.

Aankleding
Gebruik gezellige, natuurlijke elementen als touw, katoen, linnen en

schapenvacht. In de landelijke woonstijl worden veel accessoires gebruikt
om de knusse sfeer te creëren. Je ziet veel spiegels, manden, porselein,

keramiek en glaswerk.
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R E T R O  W O O N S T I J L
Een reis terug in de tijd. Gek op kleur, seventies print en donkere meubels?

Dan past de retro woonstijl bij jou!

Kleuren 
Kleur is belangrijk in een retro woonstijl. Bij retro denk je meestal aan oranje,

geel en bruin. Maar je kunt ook gaan voor de fifties look met rood, wit en
zwart. Of kies je voor oud roze of petrol blauw. Kortom kleuren genoeg! De

retro woonstijl is misschien wel de vrolijkste woonstijl door het kleurgebruik
en de grafische prints.

Aankleding
Retro stoelen en kasten hebben vaak speelse pootjes met een ronde

afwerking.  Typische retro desgins zijn: de vlinderstoel, het sledframe en de
bolvormige lamp. Als eyecatcher kies je voor een vrolijk gekleurd vloerkleed
met een opvallend motief. Maak jouw retro woonstijl helemaal af met een

platenspeler of oude filmposter.



STYLE GUIDE | 10

V I N T A G E  W O O N S T I J L
Een vintage woonstijl is echt niet alleen voor je opa en oma. Authentiek,
trendy en knus zijn kenmerken die terugkomen in de vintage woonstijl.

De meubelen zijn vakk gebruikt, maar zijn lang niet altijd tweedehands. Bij
vintage breng je de geschiedenis tot leven.

Kleuren 
Diverse bruintinten voeren de boventoon in een vintage woonstijl. Maar ook
de kleuren olijfgroen en okergeel zie je vaak terug. Daarnaast past ook een

roestkleur bij de vintage woonstijl, net als aardetinten.

Aankleding
In de vintage woonstijl kan een leren bank natuurlijk niet ontbreken. Deze
zie je vaak in een cognackleur. Ook wordt er veel teakhout gebruikt, maar

ook andere massieve houtsoorten. Een vintage interieur bestaat uit een
combinatie van verschillende materialen en stijlen. Vintage meubels gaan de

nodige jaren mee dus bestaan ze voornamelijk uit sterk en duurzaam
materiaal. Ieder vintage meubel vertelt zijn eigen verhaal.
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M I N I M A L I S T I S C H E  W O O N S T I J L
Basic, clean en strak. Dat zijn dé drie kernmerken van een minimalistisch
interieur. Bij de minimalistische woonstijl probeer je met zo min mogelijk

spullen een zo mooi en luxe mogelijk interieur te creëren.

Kleuren 
In een minimalistisch interieur worden neutrale kleuren gebruikt als grijs, wit

en zwart. De ruimte en de meubels die in de ruimte staan bepalen de kleur
die bijvoorbeeld op de muur gebruikt wordt.

Aankleding
Alles wat in een minimalistisch interieur staat heeft een functie. Van de grote
meubels tot de accessoires. Kies elk meubelstuk zorgvuldig uit, maar hou het

basic. De clue bij minimalistisch wonen is dat je voor elk item dat je
aanschaft iets anders in je interieur weggooit. Om het interieur helemaal af

te maken kies je voor een grote, groene plant in plaats van veel kleine
plantjes. Een andere manier om je interieur af te maken is door een rustig,
groot schilderij toe te voegen of één mooie schaal met een paar kaarsen.
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R O M A N T I S C H E  W O O N S T I J L
Sierlijke vormen, zachte kleuren en een lieflijke warme sfeer? De

romantische woonstijl is niet voor niets een populaire woonstijl. Ben jij
iemand die houdt van pasteltinten, frutsels, kleuren en ronde vormen? Dan is

de romantische woonstijl voor jou!

Kleuren 
Zachte lichte kleuren maken jouw woonkamer al snel romantisch. Denk aan
tinten beige, pasteltinten als lila, maar ook poederachtige kleuren zoals de
schelpen op het strand. Deze kleuren geven een kamer iets dromerigs en

zien er door het licht elke keer net iets anders uit.

Aankleding
Naast sierlijke materialen kan je ook denken aan een stoffen bank,

kussentjes, dekentjes en kaarsen die jouw interieur als snel romantisch
maken. In een romantisch interieur gebruik je veel accessoires en

decoratieve items. Zelfs een strakker modern interieur kan romantisch
worden door de juiste accessoires.
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B O H E M I A N  W O O N S T I J L
Dol op prints, rijke materialen en een vleugje vintage? Dan past de bohemian
woonstijl bij jou! Kleurrijk, sfeervol en werelds dat zijn dé kenmerken van een

bohemian woonstijl. Nonchalant en ontspannen, met een mix van
verschillende culturen.

Kleuren 
De kleuren die je veel ziet in een bohemian interieur zijn rood, oranje, geel en
roze. Maar ook een blauwe kleur zoals turquoise misstaat hier niet. Juist ook
omdat geel en roze hier goed tegen afsteken. Daarnaast zie je kleuren zoals

beige, mintgroen en andere natuurlijke kleuren terug. 

Aankleding
Materialen die gebruikt worden zijn: leer, textiel, rotan, riet, macramé, hout,
wol, steen en linnen. Bij de woonstijl horen vooral grote meubels. Denk aan
kleden, een rieten hangstoel en grote kisten. Uiteindelijk draait het om de
accessoires als kussens, kleden, manden, beeldjes en franjes. De bohemian

stijl is niet alleen sfeervol en kleurlijk, maar ook heerlijk onstpannen.

https://roomed.nl/dit-is-de-key-voor-het-creeren-van-een-goed-gestyled-bohemian-interieur/
https://roomed.nl/kleur-muur-flexa/
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S T E L  J O U W  S T I J L  S A M E N !

Mix de verschillende woonstijlen tot een stijl die helemaal bij jou past. Het
kan natuurlijk zijn dat meerdere stijlen jou aanspreken. Het is goed mogelijk

om de verschillende woonstijlen met elkaar te combineren, zodat je een
geheel eigen stijl creëert.

Wij denken graag met jou mee! Kom jij er niet helemaal uit? Neem dan
contact met ons op of maak een afspraak voor in onze showroom aan de

Hogeweg 1 in Zeeland (Noord-Brabant).


