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thuis is de plek…

Nynke: marketing 
        en communicatie 

Vadain,  
liefde voor jouw raam

Waarom  
gordijnen?
Gordijnen voorkomen dat iemand 
van buiten naar binnen kijkt en 
vermijden dat er te veel licht naar 
binnen schijnt. Daarnaast verbeteren 
gordijnen de akoestiek in huis en iso-
leren ze de kamers. Maar het belang-
rijkste is dat gordijnen je interieur 
echt sfeervol aankleden.

Bij de aanschaf van gordijnen is het goed om stil te staan bij wat je precies wilt. In 
navolging op ons boek Stijl &zo ligt hier Meer Stijl &zo voor je, waarin we je kennis 
laten maken met allerlei soorten gordijnen en vouwgordijnen. Hiermee krijg je vast en 
zeker een indruk van welke gordijnen het mooist staan bij jouw interieur.  

Veel plezier met het opdoen van inspiratie voor jouw thuis!

THuIS IS alS je jouw HuIS BInnenloopT en je je MeTeen THuIS voelT. THuIS  
IS de plek waar je alleS acHTer je kunT laTen en ToT jezelf kunT koMen.  
wIj weTen BIj vadaIn Hoe BelangrIjk daT IS. elk HuIS adeMT een eIgen  
Sfeer. een HuIS zonder gordIjnen IS kaal en ongezellIg. daaroM koMen 
wIj Twee keer per jaar MeT een veelzIjdIge collecTIe gordIjnSToffen,  
geScHIkT voor elke woonSTIjl! 

Compleet naar  wens!

Irma: collectie en styling 

Bonnie: collectie en styling 

gordijnen kleden je 
    interieur sfeervol aan

ons atelier 
maakt jouW 
gordijn op 

maat én naar 
Wens!
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zich echter aansprakelijk voor eventuele 

schade als gevolg van eventuele onjuistheden 

en/of onvolledig heden in deze uitgave.

wij laten ons inspireren door interieur trends 
wereldwijd. we bezoeken trendpresentaties 
en gaan naar interieur- en textielbeurzen in 
londen, Milaan en parijs. via onze website 
en sociale media houden we je altijd op de 
hoogte van de nieuwste interieur trends. 
Heb je een vraag over gordijnen? dan kun 
je die gemakkelijk stellen op onze facebook-
pagina. wij helpen je graag!

colofon

@Trendblognl Trendblog vadaingordijnen
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creëer je eigen stilleven
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Optimis-
tisch, 

kWiek en 
Vrolijk



TIP
VOuwgOrdijnen 

kunnen heel gOed 
Verduisterend 

wOrden 
 geVOerd

kwiek
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wollen spreien en gebreide  
 kussens geven extra warmte 
      aan je slaapkamer
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TIP
Breedtestrepen  

passen in elk  
interieur

road

winters warm
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het patroon loopt 
            mooi door in een
    vouwgordijn met 
         platte baleinen
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TIP
als je lichte stOffen 

VOert Blijft  
het dessin Beter  

zichtBaar

Intense
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laat van dezelfde stof 
              kussentjes maken
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maak een statement!

pas neOn suBtiel  
tOe VOOr een  
hippe kamer

neon
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TIP
neem VOOr de 

slaapkamer een 
Verduisterend 

gOrdijn; dan Blijft 
het lekker 

dOnker

club & dartel
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good night,
sleep tight!

club

Dartel
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grafische 
VOrmen en 
BijzOndere 

kleuren

de transparante ovalen 
   zorgen voor een bijzonder lichtspel
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TIP
creëer je eigen  

rariteitenkaBinet

finesse

meer Stijl &zo 15



cross & Brooklyn

pure romantiek

extra lengte voor een  
  ongedwongen romantische sfeer
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TIP
kies VOOr twee 

lagen: een  
tran sparante en een  

Verduisterende 
stOf
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gordijnen die ruim op de grond vallen, ogen luxe en houden   
          ook nog eens tocht tegen bij openslaande tuindeuren

wood
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trends 
uit het 
hoge 

noorden



TIP
ingetOgen dessins 
passen mOOi Bij de 

scandinaVische 
sfeer

close & autumn
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glunder & chintz

TIP
cOmBineer een 

VOuwgOrdijn en een 
OVergOrdijn VOOr 

een sfeerVOlle 
kamer

liefde voor
je raam
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chintz
Glunder

de lijnen van het dessin  
               lijken geborduurd

liefde voor
je raam
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TIP
OOk VOOr Brede 
raampartijen zijn  
VOuwgOrdijnen 

zeer geschikt

harmonieus
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Smash

baleinen aan de voorkant geven een speels effect
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TIP
neem Verschillende 

kleuren Banen  
Van dezelfde stOf 

VOOr een rijke  
uitstraling

Dons
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geef glans aan
je interieur

flavour
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TIP
plaats jOuw  

mOOiste OBject 
Onder een glazen 

stOlp

   verfijnde dessins worden 
           gemaakt door middel van 
de shirley-techniek

chic &  
elegant
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het bijzondere bladerdessin geeft het 
     gordijn een elegante en chique uitstraling

Allure
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TIP
cOmBineer hOut, 

kOper en jeans

jeans
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het kepereffect van de jeansstof 
          is van dichtbij goed zichtbaar
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een 
stoere 
familie-
keuken



linos

een vouwgordijn zonder baleinen        
            geeft een nonchalante look
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linnen love

TIP
VOOr het ultieme 

landelijke  
geVOel, kies je  
VOOr linnen
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TIP
textiel in de  

Badkamer zOrgt 
VOOr een zachte 

sfeer

Sugar
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VerkWikkend 
Ontspan nend   

je eigen 
wellness

bloemen fleuren 
   de badkamer op
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ZuiVere 
eenVOud 
in Volle 
glorie
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TIP
een stOf met  

structuur  
Benadrukt  

de landelijke  
sfeer

er is zó veel mogelijk met confectie

Spectrum
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licht en landelijk
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TIP
een print geeft  

je keuken een  
eigen stijl

postcards

je kunt deze stof ook als  
 tafelkleed gebruiken
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TIP
maak een werkplek 
helemaal VOOr jOu 

alleen

plus & pulse
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think positive!

de plusjes waaieren als  
      het ware uit naar boven

plus 
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TIP
geBruik zwarte 
accenten VOOr  

een echte design 
lOOk

Blog
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ingetOgen
design

Alphabet

de letters laten  
   het daglicht door
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