NEW FRONTIERS

stijltrend 2019

Waardetrend: Re-Construct

De tsunami van technologie die op ons afkomt, zal onze wereld totaal veranderen. In een versneld tempo
worden onze ‘analoge’ woningen smart. Deze technologisering is erop gericht om de gebruiker eindeloos veel
gemak te brengen. Automatisch zal onze omgeving op ons gedrag en onze behoeftes anticiperen. Hierdoor zal
een gezonde en comfortabele leefomgeving gecreëerd worden. Gezonde balans tussen body & mind staat
centraal. Om mee te kunnen gaan in deze technologische golf zullen smart oplossingen overtuigend moeten
worden toegepast, ook ten aanzien van groen in onze directe leefomgeving.

indoor
In het interieur ontstaat mede hierdoor een fris, helder en soms futuristisch

uitstraling van groen in combinatie met technologische snufjes moet

beeld. Transparante materialen met ongewone kleurgradaties, metallic

ervoor zorgen dat groen een eigentijds product blijft, een product dat

finishes en iriserende oppervlaktestructuren geven het interieur een

onmisbaar is voor een gezonde balans tussen lichaam en geest. Dit

gevoel van ongekende technologische vernieuwing. Krachtig, technisch

betekent dat bloemen en planten er fris, helder maar vooral ook clean uit

maar toch vriendelijk. Vooral de nieuwe materialen geven het gevoel dat

moeten zien. Veelvuldig gebruik van wit in combinatie met paars en lila

het interieur van alle nieuwe technologische snufjes voorzien is. Daarnaast

helpt hierbij. Daarnaast geeft kleuroverloop in bloem of blad het spannende

zijn er smart oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van plantpotten die je

effect waar deze tendens om vraagt.

met behulp van een app informatie geven over de plant. De energieke
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outdoor
Ook voor de tuin staat de futuristische uitstraling centraal. Hightech en

vervreemdend soort diepte-effect ontstaat. Spiegelende materialen en

natuur wisselen elkaar af. Smart gardens doen hun intrede. Veel technische

producten met olie- of iriserend effect versterken de onwerkelijke

oplossingen die ons leven makkelijker maken en in het interieur

uitstraling. Als basis voor bloeiende beplanting geven wit, paars en lila het

vanzelfsprekend beginnen te worden, vinden hun weg naar de tuin. Om de

juiste effect. Als accenten worden struiken en bladplanten toegevoegd

beleving van de smart technologie ook visueel door te trekken worden

met een opmerkelijke en ongewone uitstraling.

transparante en semi-transparante materialen gebruikt, waardoor een

OUTDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. white C 2. 1915 C 3. 7415 C 4. 604 C 5. 2096 C 6. 2577 7. 2061 C 8. Blue 072 C 9. 671 C 10. 1525 C 11. 1505 C 12. 327 C 13. 8101 C metallic 14. 8761 C metallic
15. 8363 C metallic 16. 8860 C metallic 17. 8400 C metallic

¨
productingredienten
indoor & outdoor
Vormen

Materialen

Strakke geometrische vormen of futuristische vormen. De vormen zijn

Kunststof materialen en glas van mat tot transparant voeren hier de

ondergeschikt aan het materiaal.

boventoon. Daarnaast metaal of metaalfinishes op andere materialen

Kleuren

zoals bijvoorbeeld glas, keramiek en textiel.

De kleurkaart loopt van koele pasteltinten tot krachtige felle kleuren.

Dessins

Daarnaast spelen de koele metallickleuren als accenten een belangrijke

De dessins bestaan uit kleurverlopen, grafische lijnstructuren en

rol. De gebruikte basis is wit met zilver en paarstinten. De kleuren worden

lijntekeningen met perspectief.

vaak als overloop van licht naar donker gebruikt.

Vanuit de stijltrends zijn rechtenvrije beelden ontwikkeld, toegepast op de groenbranche.
Deze beelden zijn beschikbaar via Bloemenbureau Holland.
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NEW FRONTIERS indoor

outdoor NEW
Spannend spel tussen
transparant en semi-transparant

Spannnend
kleuroverloop
Diepe interesse
in groen product

Diepte effecten

Interessante
metallic- en
iriserende
effecten
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