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THE BEST OF BEAUTYSALONS

INTERIEUR FAVORIETEN
RAAMDECORATIE

Het nieuwe merk Tuiss 
Raamdecoratie staat voor maatwerk, 

design en betaalbaar. Gave 
samenwerkingen met designers en 

merken als V&A William Morris, 
Clarissa Hulse, Scion, Sanderson en 

Harlequin zorgen voor een uniek 
aanbod van patronen, texturen, 
kleuren en stoff en. Bestel jouw 

gratis kleurstalen op 
raamdecoratievantuiss.nl 

HOT ROUND SHAPES 
De ronde wanddecoraties van het 

merk HIP ORGNL maken je gewoon 
hebberig. Kies uit Hollandse oude 

meesters met prachtige 
bloemschilderijen of ga voor een 

wildlife dier. Het merk staat bekend 
om hun luxe materiaal, unieke 
grafi sche touch én supersnelle 

levering. Ontvang nu 10% korting 
met code ‘HIPMCL10’.

hipaanjemuur.nl

UNIEK PORTRET
Een geschilderd portret 

moet uitstijgen boven een 
foto. Niet alleen lijken 

maar “zijn”. Marga Klumper 
schildert professionele 
portretten en vrij werk. 

Zij wordt geïntrigeerd door 
zowel fi guratie als 

abstractie en houdt van 
een goede schildertoets. 

Ze heeft al vele portretten 
in opdracht gemaakt, voor 
particulieren, overheid en 

bedrijfsleven.
 De interactie met de 

geportretteerde, jong en 
oud, van scholier tot 

directeur, maken het voor 
haar een boeiend, 

geweldig vak. 

Lees en bekijk meer op 
margaklumper.nl

STĲ LVOLLE 
RAAMDECORATIE

Ben je op zoek naar mooie, praktische 
én betaalbare raamdecoratie? Samen 

met ilumio creëer jij gemakkelijk je 
mooiste thuis! Style je ramen met 

behulp van prachtige raamdecoratie 
en geef je interieur een ware make-

over. Met code ‘LIFESTYLE10’ 
ontvang je 10% korting op het gehele 

assortiment. ilumio.nl

TROUWE 
VIERVOETERS

Maak kennis met Fatboy’s 
Candolls. Deze design 

kandelaars, Can-dog en 
Can-dolly, zijn beschikbaar in 
vier verschillende kleuren en 

gemaakt van stevig aluminium. 
Deze trouwe viervoeters blijven 

dus braaf zitten.
fatboy.com

DUURZAAM LOUNGEN
Lekker wegdromen doe je in deze 
loungestoel. De stoel is gemaakt 
van duurzaam rotan en is perfect 

voor het lezen van een boek of 
om gewoon even in weg te 

kruipen voor de tv. Deze stoel is 
niet alleen on-trend maar ook een 

echte eyecatcher! 
Da’s leuk van Xenos!

xenos.nl
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LUXE DESIGN VOOR DE BESTE PRĲ S
Second Luxury is een online platform dat vraag en aanbod van 

nieuwe- en tweedehands luxe design items, voor zowel de 
particuliere als zakelijke markt, samenbrengt. Hierbij neemt 

Second Luxury alle zorgen uit handen voor zowel koper als verkoper 
en beoordeelt het alle items op echtheid, kwaliteit en waarde. 

Bezoek de website om jouw geliefde item te vinden of bied jouw 
exclusieve item aan op secondluxury.nl.
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