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CHANGE IS GOOD - van grafische patronen tot exotische jungleprints de nieuwe behangcollecties van Michael Michalsky
Welk design mag het zijn? Zachte strepen, fantasievolle junglemotieven, marmerlook of
geometrische vormen in Scandinavische stijl? Knallende kleuren, grijsschakeringen of
pastel? De veelzijdige designs van behang bieden talloze mogelijkheden om uw huis te
verfraaien. Inclusief eyecatcher-garantie.
Elegante marmerlook en bloemenprints
Als u nieuw behang neemt, kunt u volledig op uw eigen voorliefdes afgaan. De voorname
look in een thuiswerkkantoor is net zo betoverend als de ontspannen sfeer voor de
slaapkamer of de feelgoodzone in de gang. Fris, levendig en vrolijk is bijvoorbeeld de nieuwe
collectie “Change is Good” van Michael Michalsky, die de modeontwerper in samenwerking
met A.S. Création heeft ontwikkeld. "Behang is een schitterend allround-talent, omdat
behang in tegenstelling tot een uniek meubelstuk de volledige ruimte verandert en verfraait.
Er ontstaat een volledig nieuw woongevoel, zegt de ontwerper. Dierlijke en bloemenprints
met palmbladeren, aapjes of jungleplanten wekken een exotische en natuurlijke sfeer op - en
bevredigen het verlangen de natuur in huis te halen. Marmeroptiek en grafische patronen
werken elegant en tijdloos met metallic kleuren die in een moderne inrichting passen. Zeer
harmonieus zijn de uni's in neutrale tonen zoals grijs en crème in combinatie met kleurige
accenten in zonnegeel, terracotta-oranje en marineblauw. Of wat dacht u van het stijlvolle
design met ruiten en sterren op een donkerblauwe achtergrond?
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Hoe werkt droombehang op uw eigen vier muren?
“Behang maakt uw huis individueel en biedt een atmosfeer van "goed voelen””, zegt
Michalsky. Hoe het nieuwe droombehang op uw eigen vier muren werkt, kunt u met een
visualisatietool op www.tapetenshop.de uitproberen. Hier vinden geïnteresseerden ook de
nieuwste behangtrends en ze kunnen zich laten inspireren aan de hand van talrijke
woonvoorbeelden. Voor de koop kunt u zich laten informeren over de verschillende
behangsoorten. Hoogwaardig vliesbehang is bijvoorbeeld heel eenvoudig aan te brengen.
Het voordeel is dat ze geen inwerktijd hebben. Amateurbehangers kunnen eenvoudig
meteen de wand insmeren met lijm en dan het behang erop drukken. Klaar.

Collectie Change is Good
Merk: Livingwalls
Materiaal: Vlies
Looptijd: 2024
Inhoud: 53 Behangsoorten, 3 digitale drukken
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