SOFT LANDING

stijltrend 2019

Waardetrend: Gentle Transfer

Door de harde en steeds grimmiger wordende maatschappij ontstaat een behoefte aan
verzachting. De wereld moet mooier en vriendelijker worden en de consument heeft er
behoefte aan om te worden gepamperd. Hoe kunnen we een vriendelijke, zachte en
comfortabele woonomgeving creëren en een oase aan rust bieden waar zo veel behoefte
aan is? Dit is de ideale vraag om met groen te beantwoorden.

indoor
In het interieur leidt dit tot het gebruik van harmonieuze pasteltinten,

met harig blad, fijn blad, of pluimbloemen versterken het zachte beeld. De

comfortabele vormen en superzachte materialen, alsof het interieur een

gebruikte snijbloemen hebben zachte, volle bloemvormen of juist hele

groot zacht kussen is waarin je je kan laten vallen. Zelfs de harde materialen

fijne bloemetjes die een wolkig effect geven, zoals gipskruit.

lijken een zachte uitstraling te hebben. Hier en daar verwijzen folkloristische
details naar een historische of etnische oorsprong. Bloemen en planten
spelen in deze vriendelijke en zachte omgeving een grote rol. Bladplanten
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outdoor
De tuin krijgt de comfortabele uitstraling van dit thema door het gebruik

een vriendelijke en eenvoudige uitstraling hebben), tuinkleden, schapen-

van de juiste planten en struiken met een extreem zachte uitstraling. Denk

en geitenvachten en semi-transparante zonwering dragen hieraan bij. Ook

hierbij aan mos, vol bloeiende struiken, pluizige grassen en planten met

hier wordt alles uitgevoerd in zachte vriendelijke pasteltinten, zonder een te

zachtharig blad. De tuin geeft je het gevoel alsof je door een enorm zacht

zoete uitstraling te krijgen.

kussen wordt opgevangen. Ook tuinmeubelen krijgen een zachte en
volumineuze uitstraling. Zachte grote kussens, opblaasproducten (mits ze

OUTDOOR Kleurkaart en kleurverhouding in Pantone®
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 9224 C 2. 7602 C 3. 7430 C 4. 622 C 5. 556 C 6. 7521 C 7. 587 C 8. 257 C 9. 7625 C

¨
productingredienten
indoor & outdoor
Vormen

Materialen

De vormen zijn zacht, afgerond en volumineus; dit geeft een uiterst

Superzachte materialen, van gewatteerde materialen tot langharig bont.

comfortabele uitstraling. Zelfs als het materiaal niet zacht is, lijken de

Ook de harde materialen zoals glas en kunststof hebben door hun glans en

vormen deze zachtheid wel te beloven.

afwering een zachte uitstraling.

Kleuren

Dessins

Zachte pasteltinten van romig crème tot zacht lila. Ook de groentinten

Dessins met subtiele folklore invloeden. Daarnaast dessins met een

hebben een zachte uitstraling. Af en toe worden de kleurcombinaties

zachte uitstraling zoals veren, zacht bloemblad, imitatie van doorgestikte

opgefrist door een accent van vriendelijk oranje

materialen en aquarel dessins.

Vanuit de stijltrends zijn rechtenvrije beelden ontwikkeld, toegepast op de groenbranche.
Deze beelden zijn beschikbaar via Bloemenbureau Holland.
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Super volumieuze en
zachte uitstraling

Ronde vormen

Doorgestikte
materialen voor een
comfortabele look

Beplanting
met zachte
bladeren of
bloemen

Opblaasvormen geven het
idee van een zachte bumper

Semi-transparante materialen
versterken het zachte beeld
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