
1

L A N D E L I J K 
WONEN

K L E U R  &  I N S P I R AT I E

®



2

l. WAND Fresco Wet Sand  r. WAND 
Classico Evening Shadow PLAFOND 

Classico White HAL Fresco White Rhino

Met dank aan: 
Fotografie: Muk van Lil (p. 2, 17), Iris Floor (p. 3, 
12-13, 18-21, 23, 27-29, 31-35), Jansje Klazinga 

(p. 5, 9, 10-11, 24-25, 33), Sarah van Hove (p. 8-9, 
14-15), Anne Kohnke (p. 32)

Project: Esatto (p. 2, 17, 34), De Potstal (p. 6-7, 
12-13, 26-27, 31), DKW (p. 23)

Magazine: Tijdloos Wonen (p. 5, 10-11, 24-25), 
Wonen Landelijke Stijl (p. 8-9, 12-13, 27, 31), 

Landelijk Wonen (p. 9, 33)

Landelijk Wonen v1 art. nr. 109390

De hier verstrekte informatie is algemeen en ter inspiratie. Voor specifieke informatie over o.a. aanbrengen, ondergronden en afwerken, kunt u onze website of verkooppunten raadplegen. Kleuren zijn ter 
indicatie en worden beïnvloed door factoren zoals belichting, fotografie en print. Aan de gegeven informatie en uitstraling van kleuren kunnen geen rechten ontleend worden. www.pure-original.nl
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Zand
Grijs
Kleur
Handwerk
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L A N D E L I J K 
WONEN

K L E U R  &  I N S P I R AT I E

Key:
Sober, ton-sur-ton, grijstinten, beige en zand, hout en steen. Een 
lekkere stoffen bank om in te ploffen en een ruime woonkeuken om met 
de hele familie urenlang te tafelen. De ruimtes voelen ruim en de  
meubels robuust. Accessoires komen vaak uit de natuur.

T H E M A ’ S
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Z A N D
Als je denkt aan een landelijk interieur denk je al snel aan vergrijsde 
zand en beige tinten. Deze tinten geven een prettige sfeer aan de 
ruimte, ze voelen warm en robuust. Zand tinten passen perfect bij 
vrijwel alles wat uit de natuur komt. Alle nuances van gebroken wit 
tot aan bruin en alles er tussen in, met naturel tinten zit je altijd 
goed.
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Creëer een ton-sur-ton uit-
straling door zandkleuren te 
combineren met natuurlijke 
materialen in dezelfde tinten 
als kalkzandsteen, been en 
schelpen. Om de kleur te  
verdiepen is er een combina-
tie gemaakt met bruin wat op 
verschillende plekken terug-
komt. Voor een fris contrast 
is er gekozen voor deuren in 
hoogglans wit.

WAND Fresco Sand Storm 
DEUREN Traditional Paint Silk 
White WAND HERENKAMER 
Fresco Burned Sand PLAFOND 
Classico White
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v.l.n.r. WAND Fresco Old Romance WAND Fresco Old Romance
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Voor een homogeen geheel 
schilder je alle wanden in de-
zelfde kleur. Zo ontstaat rust 
en wordt het een eenheid. Wil 
je meer nuance, kies er dan 
voor om in sommige ruimtes 
één tint lichter of donkerder 
toe te passen. Zo blijft het 
één geheel maar kan je wel 
rekening houden met de ver-
schillende ruimtes. Zo kies je 
in een donkerdere ruimte een 
tint lichter en in een grotere 
ruimte een tint donkerder om 
het intiemer te maken.
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v.l.n.r. WOONNKAMER Fresco Artisan Tan  KEUKEN Fresco Coffee Cream WANDEN HAL Fresco Dried Clay 
EETKAMER Fresco Drift WAND BADKAMER Marrakech Walls Wet Sand met Dead Flat Eco Sealer
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v.l.n.r. WANDEN Fresco Urban Putty TRAP Carazzo White WANDEN Fresco 
Old Romance PLAFOND Classico White RAAMKOZIJN Traditonal Paint White
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Geef je interieur een  
persoonlijke touch door kleur 
toe te voegen. Kies één  
naturel basiskleur en combi-
neer deze met één of twee 
accentkleuren welke terug 
komen in verschillende ruim-
tes.
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v.l.n.r. KEUKEN Carazzo Steel Blue WAND Licetto Flannel Grey KAST Classico Oxford Blue WAND BLAUW 
STRUCTUUR Marrakech Walls Country Blue WAND GROEN Fresco Moonstone WAND BLAUW  Country Blue
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v.l.n.r. WANDEN Fresco Heavy Clay HOUTWERK Traditional Paint Old 
Flax PLAFOND Fresco Old Linen WANDEN Fresco Hazelnut Butter 

LAMBRISERING Licetto Hazelnut Butter met doorgeschuurd effect

“De kinderkamer straalt warmte en 

geborgenheid uit, als een warme deken.”



15



16

G R I J S
Zachtgrijs en de warmte van mooie materialen. Een grijze kleur doet 
het altijd goed als je houdt van een landelijke stijl. Het is eenvoudig 
en rustig, de perfecte start voor een mooi interieur. Als deze basis 
staat kun je gaan combineren: voeg meubels toe, accent kleuren en 
accessoires. Zorg ervoor dat er een mooie mix ontstaat van kleuren en 
materialen. Vergeet niet om warmte toe te voegen met comfortabele 
meubels, zware gordijnen en bijvoorbeeld een kleed.
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Grijs, hout en steen vor-
men een tijdloze combina-
tie. Combineer deze met  
moderne accessoires, zoals 
deze kraan, voor een eigen-
tijdse look. Wil je kalkverf 
in de badkamer of keuken 
gebruiken? Bescherm de  
verf dan met een sealer.

WAND Fresco Ground Pepper 
met Dead Flat Eco Sealer
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Voor een geborgen gevoel 
geef je het plafond een 
donkere kleur. Laat deze 
kleur vervolgens terug komen 
in accessoires en meubels.
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v.l.n.r. WANDEN Fresco White Rhino RADIATOR Traditional Paint Black PLAFOND Classico Cannonball KOZIJNEN 
LICHT Traditional Paint White  KOZIJNEN DONKER Traditional Paint Cannonball TRAP Carazzo Cannonball 
WAND BADKAMER Marrakech Walls White Rhino met Dead Flat Eco Sealer KASTJE Traditional Paint Cannonball
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“We waren op zoek naar een praktische, 

maar wel mooie muurverf.”

v.l.n.r. PLAFOND Traditional Paint Silk White WANDEN Licetto Ashes 
KOZIJNEN EN DEUR Traditional Paint Silk White KASTEN Traditional Paint 

Evening Shadow
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K L E U R
Er is méér dan beige en grijs! Ga je eigen weg door kleur toe te voegen. 
Vergrijsd groen, blauw, of zelfs paars. Kleur is een verrassende 
aanvulling op een traditioneel kleurenpallet. Hou het rustig door te 
kiezen voor meubels en accessoires van natuurlijke materialen en maak 
het kleurenpalet niet al te bont. 
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Icientintus, officimus. Ga. Il 
exero doluptasit, veliquid et 
inciis dist et alis acest dio. 
Bitem sin re se oditiaerum 
vento iliquos dellitaqui con 
re pligendundit officium fu-
gia iminctaquae magnatatur, 
cullab ipsapis nobit undandis 
et quistrum faccabor ad quo 
qui beaqui illaceat moluptiam 
quid quam e

Groen is de perfecte kleur 
voor een combinatie met 
natuurlijke materialen. Voor 
een meer neutrale uitstraling 
kies je een vergrijsde tint, 
voor een eigentijds element, 
zoals hier, kies je voor een 
krachtige kleur.

WAND Marrakech Walls Black 
Hills met decoratieve roller
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In dit interieur is gekozen voor 
één basiskleur met daarbij 
een accentkleur welke op 
verschillende plekken in 
huis terug komt. Zo blijven 
de ruimtes in verbinding met 
elkaar.
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v.l.n.r. PLAFOND Classico Ashes WANDEN LICHT Classico Ashes WANDEN 
GROEN Fresco Belgian Wilderness KEUKEN Traditional Paint Belgian 

Wilderness
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v.l.n.r. WAND BLAUW Fresco Blue Reef KOZIJN Traditional Paint Cannonball WAND GRIJS Fresco Wet Sand 
WANDEN BADKAMER Licetto Moonstone  WANDEN GROEN Fresco Moonstone LADEKAST Classico Earth 

Stone KAST Traditional Paint Moonstone
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“Ik wilde een eye-catcher  

  in de badkamer!”

v.l.n.r. WANDEN BADKAMER EN BAD Fresco Oxford Blue met Dead Flat Eco 
Sealer WANDEN SLAAPKAMER Fresco Aubergine DEUR Traditional Paint 

Aubergine
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Combineer oud en nieuw 
voor een spannend effect. 
Een antiek schilderij, moder-
ne vaas en een item met een 
herinnering aan een fijn mo-
ment gaan heel goed samen 
en vormen een persoonlijk 
interieur.
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H A N D W E R K
Het leeft en is uniek: handwerk! Of het nu zelfgemaakt is, door iemand 
anders, of de handmade-touch heeft; handgemaakte items hebben 
altijd een hele eigen uitstraling. Ze zijn nooit allemaal hetzelfde, ze 
hebben altijd een unieke tekening, net een ander vormpje of zijn niet 
helemaal effen van kleur. Deze items geven een persoonlijke touch aan 
het interieur, als accessoire, of als wand! 
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Een gezellige hal maak je 
met oude meubels en acces-
soires van zolder of van de 
antiekzaak, gecombineerd 
met een houten bankje en 
een stoere vloer. De wanden 
verdienen dan ook een stoe-
re uitstraling, maak ze afwas-
baar met een sealer.

WAND STRUCTUUR Marrakech 
Walls Country Blue met Dead 
Flat Eco Sealer WAND EFFEN 
Classico Country Blue
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Leven
Deze verf leeft! Met zijn karakter brengt het niet 
alleen de ruimte tot leven, het brengt ook écht de 
wanden tot leven! Marrakech Walls is namelijk 
net als kalkverf een verf welke een open karakter 
heeft, dit betekent dat het de wanden niet afsluit, 
maar deze kunnen blijven ademen. Ook gaat het 
schimmels en bacteriën tegen en helpt de verf 
mee met het reguleren van de luchtvochtigheid in 
de ruimte. Is het te vochtig? Dan neemt de verf het 
vocht op. Is het te droog? Dan wordt het vocht weer 
losgelaten. Zo leeft de wand letterlijk met je mee.

Aanbrengen
Deze verf kan je zelf aanbrengen, of je kan het laten 
doen door een applicateur. Het werkt heel simpel: 
de verf koop je kant en klaar bij de dealer en je bent 
al bijna klaar om te gaan. Zorg voor een goede 
ondergrond, gebruik de juiste primer en dan kan je 
aan de slag met de Marrakech Walls. De verf breng 
je aan met een langharige kalkborstel of een roller, 
vervolgens breng je zelf de structuur aan door de 
nog natte verf te spatelen in het gewenste patroon. 
Lees voordat je begint altijd eerst het technische 
fiche. Marrakech Walls is een 100% minerale verf.

Marrakech Walls   ...is een exclusieve verf op basis van water en kalk. Met 
deze verfsoort creëer je zelf eenvoudig een stoere beton- of unieke tadelaktlook. 

v.l.n.r. Tin Kettle, Tundra, Ink Blue
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Kleurnuances
Net als Marrakech Walls heeft Fresco ook een 
open structuur met ademende eigenschappen 
en gaat deze verf ook schimmels en bacteriën 
tegen. Daarnaast hebben beide soorten verf 
kleurnuances. Je brengt de verf aan met de 
speciale Fresco kalkborstel en de nuances ontstaan 
door de bewegingen die je maakt met de kwast. 

Aanbrengen
In een landelijk interieur wordt er veelal gekozen 
voor een verticale aanbreng methode. Hiervoor 
beweeg je de kwast van boven, helemaal door naar 
beneden. Je gaat enkel naar boven en beneden. 
Hierdoor onstaat er een strepen patroon. Voor 
een drukker, meer geleefd patroon kun je kleinere 
halen gebruiken, voor een rustiger effect maak je 
de halen zo lang mogelijk. Lees voordat je begint 
altijd eerst het technische fiche. Fresco is een 100% 
minerale verf.

Fresco  ...is net als Marrakech Walls een exclusieve verf op basis van water en 
kalk. Kalkverf is een populaire verfsoort om te gebruiken in huizen met een geleefde uitstraling.

v.l.n.r. Old Romance, Polar Blue, Bohemian Vintage
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WANDEN HAL Classico Wet Sand PLAFOND Classico Warm White TRAP 
Carazzo Black Truffle HOUTWERK Traditional Paint White WANDEN 

EETKAMER Licetto Old Flax
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VEELGEBRUIKTE VERFSOORTEN 
IN DEZE WOONSTIJL

Fresco  ...de populaire matte muurverf met 
natuurlijke kleurnuances, brengt leven in ieder interieur.

Licetto  ...de sfeer met matte muurverf doortrekken in de 
keuken, badkamer of hal? Dat kan met deze egale afwasbare muurverf.

Carazzo    ...een sterke universele lakverf met matte 
uitstraling, ideaal voor deuren, kozijnen, meubels én trappen en vloeren. 
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