romance 3.0

Waardetrend: Bubblicious

STIJLTREND 2018

De economie trekt aan, de welvaart groeit.Tegelijkertijd bevinden we ons in een digitale
bubbel. We omringen ons met mensen en meningen die gelijk zijn aan de onze. Hierdoor
hebben we het idee dat onze wereld en ons wereldbeeld worden uitvergroot. Alles is extra
krachtig en dit geldt zeker voor vormgeving. Materialen zijn superluxe, vormen zijn vol en
weelderig, kleuren zijn intens en rijk. Dit leidt tot decadente binnen- en buitenruimten.

indoor
Voor het interieur geldt dat opvallend warm kleurgebruik wordt ge-

combinaties, grote bloemvormen, volle boeketten. Grote planten,

combineerd met zowel grove als verfijnde dessins. Alles lijkt bewerkt

zowel bloeiend als groen, soms met een sterk exotische uitstraling.

te zijn en geïnspireerd op het florale. Rijke materiaalcombinaties geven

Arrangementen lijken op te gaan in de achtergrond en het dessin (van

het geheel een bijna decadente uitstraling. Bloemen en planten worden

het behang of het gordijn) vecht met het echte groenproduct om de

overvloedig en decoratief gebruikt. We zien opvallende, rijke kleur-

aandacht.

INDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
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1. Black C 2. 1385 C 3. 7520 C 4. 7701 C 5. 611 C
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6. 2262 C 7. 7562 C 8. 200 C 9. 493 C 10. 229 C 11. 2074 C 12. 2112 C 13. 561 C 14. 463 C 15. 8024 metallic

outdoor
In de tuin zien we een luxe buitenruimte ontstaan met willekeurige, vol-

beetje extra is opgeblazen. Ondanks het feit dat het gebruik van goud

bloeiende borders, glooiende vormen en zachte, comfortabele of rijk

en koper al enige seizoenen in collecties is terug te vinden, speelt het

gedecoreerd meubelen. Voor bestrating worden rijke materialen ge-

ook in deze trend nog een belangrijke rol.

bruikt zoals marmer. De vormen zijn vol, rijk en krachtig alsof alles een

OUTDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
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¨
productingredienten
indoor & outdoor
Vormen

Materialen

De gebruikte vormen zijn krachtig, groots en meeslepend, extra bol en

Luxe materialen, waarvan fluweel en marmer de meest opvallende zijn.

extra decoratief. Waar in het interieur nog veel gebruik wordt gemaakt

Daarnaast kwalitatief hout, glas, koper, keramiek en leer. De meeste ma-

van romantische details in de vormen, zien we dat voor de tuin de vor-

terialen hebben, behalve dat ze van hoge kwaliteit zijn, nog een extra be-

men vooral een vol rond volume krijgen.

werking ondergaan. Denk hierbij aan borduren, printen, prägen of verven.

Kleuren

Dessins

De gebruikte kleuren zijn divers en rijk. Er zijn zowel pasteltinten als inten-

De gebruikte dessins hebben vaak een florale herkomst. Maar ook die-

sieve donkere tinten. Opvallend is de terugkeer van paars in het interieur.

renhuiden worden als inspiratiebron gebruikt. De dessins worden vaak

In de tuin wordt de kleur hoofdzakelijk bepaald door de decoratieve,

laag over laag toegepast, zoals een weefstructuur, met een bloemenprint

bloeiende borders.

er overheen en eventueel voorzien van een borduursel. Ook hardwaren in
de tuin krijgen een extra versiering. Losse (bloem)applicaties worden
over bestaande dessins geplaatst.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. De inhoud mag
alleen gebruikt worden voor interne communicatie binnen de aangesloten organisaties.
Vanuit de stijltrends worden rechtenvrije beelden ontwikkeld toegepast op de groenbranche.
Deze beelden komen beschikbaar via de samenwerkende organisaties.
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Full shapes
Rijke kleurcontrasten

Volle vormen

Volle glooiende volumes

