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Glansrijke grandeur
A.S. Création presenteert de derde collectie van Versace home
Oneindig rijk aan details, een tijdloos kleurenpalet en steeds weer nieuwe interpretaties
van de weelderige neoklassieke picturale wereld: Dat maakte de elegante stijl van
Versace uniek. Deze onmiskenbare esthetiek karakteriseert ook de derde editie luxueuze
behang, die het legendarische Italiaanse designhuis in samenwerking met A.S. Création
heeft geproduceerd. De nieuwe collectie koppelt wandkleden uit de huidige series van de
luxemerken met klassieke decors – stuk voor stuk veredelt het behang wanden en
levensstijlen met glansrijke pracht.

Etoiles de la Mer
Zeesterren, parels en koraaltakken strekken zich sierlijk als een bloementapijt over de
wand uit. De zinnenprikkelende decors uit de nieuwe serie "Etoiles de la Mer" zijn direct
afkomstig uit de dieptes van de zee en stralen in samenspel met het kleurenpalet uit
felgrijs, roze, blauw en zacht groon een ongeëvenaard geraffineerde en vrouwelijke
elegantie uit. In de collectievariant "Etoiles de la Mer 2" sieren de speelse, maritieme
decors kostbare, met barokke acanthusbladeren omkaderde medaillons in blauw en goud,
die in hun weelderigheid elke wand veranderen in een prachtig statement.
Vasmara
Neoklassieke motieven gecombineerd met lederlook, zebra- en luipaardpatronen. De
decors ontvouwen een getemde, maar krachtige en levendige felheid. De nieuwe Homeserie "Vasmara" in de kernachtige kleuren goud, (zilver)grijs, crème en diepzwart is
geïnspireerd op urban escapisme en verspreidt een verfijnde sfeer van pure luxe.
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Via Gesù
Vernoemd naar de hoofdzetel van het modehuis Versace is "Via Gesù" een van de
belangrijkste series van het luxemerk. Met duidelijke lijnen en karakteristieke iconografie
staat deze serie voor een unieke cultuur van luxe en liefde voor detail.
Greek
Rechte meanders belichamen bij Versace het mannelijke principe. De huidige collectie
presenteert het antieke ornament als extravagant statement op edel satijnbehang in goud,
zilver, diepzwart en crème en is rondom de randen verrijkt met het gestileerde
Medusahoofd.
Barocco Flowers
Overdadige acanthusbladen en weelderig, betoverend bloemenbehang zijn een centraal
motief van de Versace-iconografie. De vrouwelijke decors stralen de karakteristieke
elegantie en zinnelijkheid van het merk uit.
Le Jardin
Kleurrijke vlinders en kevers verlevendigen elegante barokke bloesemranken en geven
deze een speelse lichtheid. Passend bij de heldere uitstraling voltooien zacht roze, oker
en groen-goud het klassieke Versace-kleurenpallet.
Medusa Royale / I heart Baroque
Helder en gereduceerd, met het Medusahoofd, het merkteken van het modehuis Versace,
als centraal decormotief staat "Medusa Royale" voor sensationele schoonheid en
glamour.
Medusa
Medusa, de Gorgone met slangenhaar, speelt in de gelijknamige behangserie de hoofdrol:
Het emblematische symbool pronkt in een coole, levendige studstijl op eenvoudige zwarte,
witte, beige- en decadente goudkleurige behangbanen in elegant-puristische textieloptiek.
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Collectie: Versace 3
Merk: Livingwalls Exclusive
Looptijd: 2019
Hoeveelheid behang: 81 behangsoorten, 8 randen, 5 Digital Panels
Materiaal: Vlies

3

