
Walrus

kleurencombinaties

Ontdek onze acht vooraf

geselecteerde kleurencombinaties.

Ideaal voor wie moeite heeft om

kleuren te combineren!

Gemakkelijk om te kiezen

Moeten kiezen uit te veel opties kan vervelend zijn ... Daarom stelden wij een Walrus-gamma samen dat kiezen veel

gemakkelijker maakt. 

Van een rustige en tijdloze kleurencombinatie tot een wat opvallendere kleurrijke en excentrieke stijl. Tropisch of

Europees, natuurlijk of industrieel ... Wat kies jij?

Geïnspireerd door de verste uithoeken
van de wereld.

Safari people

spontaan - zongebruind - nostalgisch

Een warme kleurencombinatie

geïnspireerd door een betoverende

oranjekleurige zonsondergang. Het

roestkleurige deken zet de toon terwijl

de grijze en beige tinten zorgen voor

contrast. De karmijnrode rugkussens

verweven alles tot een geheel.

Sea coral

optimistisch - speels - zacht

De lichtere kleuren van het deken en het

comfortabele kussen creëren een

zachte, pastelkleurige basis. In

combinatie met de kleinere kussens in

fellere kleuren krijgt deze set een

dynamische uitstraling.

Costa smeralda

sereen - verfijnd - harmonieus

Vibes van strand en zee. Deze tijdloze

combinatie van verschillende blauwe

nuances en luxueuze stoffen oogt

fantastisch naast het zwembad! 

Brick of Ghent

excentrisch - stedelijk - gewaagd

Een fel karmijnrood deken in

combinatie met een vleugje terracotta

en een mix van verfijnde sensuele

texturen. Een combinatie geïnspireerd

door de sfeer van authentieke Belgische

steden.  

Mediterranean

cactus

vredig - eerlijk - natuurlijk

Een combinatie van toon-op-toon

groene nuances en rijke texturen. Wie

had ooit kunnen denken dat een cactus

zoveel zachtheid zou inspireren ... 

Calm

camouflage

ontspannen - down-to-earth - tijdloos

Wees gerust, deze kleurencombinatie

heeft echt een kalmerend effect. Je

schudt alle stress onmiddellijk van je af.

Ideaal voor een vleugje natuur in een

door de mens gecreëerde omgeving.

London grey

verfijnd - no-nonsense - high-end

Al deze grijze nuances creëren een

strakke en tijdloze sofaset. De

kleurencombinatie is dan wel niet echt

gewaagd, het blijft een opvallend

designer stuk.

Bohemian beach

geheimzinnig - kunstzinnig - gewaagd

De toon-op-toon nuances voor de

dekens en kussens vallen echt op in

combinatie met de donkergrijze basis

van de Walrus. Artistiek en

geheimzinnig, en toch heel

toegankelijk.
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