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the colour issue
Kleuren mogen best een beetje knallen, toch? Na maanden vol lichte
tinten en minimalistische interieurs, verlangen we naar kleur en weelde.
Jij ook? Dan stelt dit magazine boordevol kleur zeker niet teleur.
We zetten de bloemetjes buiten met bonte prints, lekker veel
accessoires en opvallende kleuren. Heerlijk!
Niet alleen wij hebben zin in kleur, ook Loods 5 styliste Tamara is er
gek op. We mogen binnenkijken in haar Amersfoortse jaren ‘30 huis
waar de inspiratie je in de gekste hoekjes besluipt. Ook Rotterdammer
Patrick gunt ons een kijkje in zijn appartement. Hij is absoluut niet
bang voor heftige kleuren en besloot zonder een spoor van twijfel zijn
plafond roze te verven, gewoon, omdat het kan!
Ook onze winkels kleuren dit voorjaar alle kleuren van de regenboog.
Niet alleen in Amersfoort, Sliedrecht en Zaandam, maar sinds kort óók
in Maastricht! Na maanden bikkelen in de vervallen grijze Sphinxfabriek, staat daar nu een prachtige winkel. Met alle authentieke
details die je van een monumentale fabriek mag verwachten, maar
ook met de vrolijke kleuren die je in dit magazine voorbij ziet komen.
Zien we je snel bij een van onze winkels?

Team Loods 5

inhoud

spring

inhoud

ORANGE FEVER
P.06
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THUIS BIJ PATRICK
P.14

MODERN ART DECO
P.18

BOTANICAL LUNCH
P.24

THUIS BIJ TAMARA
P.32

FUNKY VENICE BEACH
P.38

SPICY CARAMEL
P.50
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trend atelier no. 1

Wijde broeken en veel rotan, wij krijgen er de orange fever van! We gebruiken
de kleuren van de ondergaande zon en combineren ze met sisal en bamboe
voor een warm interieur. Zet de fonduepan en gevulde eieren maar op tafel,
we gaan terug naar de seventies met een flinke scheut 2019!
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Kast Barbier - Zuiver €989,- Bijzettafel Floss - Zuiver €87,50 Zitelement Moto
leer - Loods 5 Collection €1.095,- Kussen Big Velours geel - Hinck €55,- Kussen
Mirage Cacti - Ferm Living €69,- Wijnglas Swirl - HK Living €8,49 Asbak Mono Deco €9,95

Fauteuil Elephant - Kristian Sofus Hansen €1.999,- Vaas hals €155,Framed Mirror - Muuto v.a. € 249,- Dressoir Barbier - Zuiver €589,Tafellamp Fungo €79,95 Tafellamp Bonnet geel €49,95
Vaas - Hübsch €44,95 Theelichthouder - UNC €8,95 Paperweight €18,95
Kussen Ramona - Cabanaz €9,95 Kussen String - Hinck €45,Eames House Bird walnoot - Vitra €249,- Boeken - Loods 5 Kunst
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Kast Barbier - Zuiver €989,- Vaas Origami €35,50 Lampvoet Gio zwart €24,95 Lampenkap fifties €19,95 Vaas oranje €145,- Boeken - Loods 5 Kunst
Eetkamertafel Miles €1.995,- Stoel Panton - Vitra €265,- Stoel Soft Edge Solid Oak - HAY €329,- Stoel Jane - Loods 5 Collection €250,Hanglamp Bond - Dutchbone €139,- Vaas Theseus - UNC €64,95 Vaas glas - Madam Stoltz €22,95 Voorraadbus - Wesco €19,95
Tissue dispenser - Cabanaz €9,95 Bord acacia hout - UNC €8,95 Mok - Cabanaz €4,95 Kaarsenhouder glas - Madam Stoltz €19,95
Theelichthouder - UNC €8,95 Asbak - Mono Deco €9,95 Opberger O-tidy - Vitra €29,- Vloerkleed Voque - Veer Carpets €189,95
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Poster Restless Feet
Loods 5 Kunst v.a. €40,- (excl. lijst)

shop
Klok Sunburst
Vitra €329,-

Lampvaas hals - €320,- Lampenkap oranje - €77,Krukje Iza - Loods 5 Collectie €50,Leren poef Scoop - Bodilson €249,Bijzettafel Floss - Zuiver €87,50
Boek Visual Feast - Gestalten Loods 5 Kunst €39,90
3-zitsbank Sofa N701 - Ethnicraft €1.549,Kleed IM Shaggy wool - AAI made with love €275,Kussen velvet ribbel - Loods 5 Collectie €20,Kussen print - Asha Home €49,95
Kussen Cirque leer - Bodilson €74,50
Kussen oranje - Hinck €44,50
Kussen - FEST Amsterdam €45,50
Kussen Mirage Leaf - Ferm Living €69,Vloerkleed Voque - Veer Carpets €189,95
Platenspeler - Rebellenclub €249,90
Klok Spindle Clock Nelson - Vitra €395,Poster Silhouette 03 - Loods 5 Kunst €49,- (excl. lijst)
Lamp Evenaar XL - D&T Dutch Design €179,95

Hanglamp Kralendijk
€35,-

Kussen Baseline
Hinck €35,-

Kannetje
Hinck €19,50
O-tidy
Vitra €29,-

Stoel Jane
Loods 5 Collection €250,-

Kussen Small Wave
Hinck €44,50

Dressoir Barbier
Zuiver €349,-

Wandplank Corniche
Vitra €79,Wandlamp Sienna
€259,-

Fauteuil Mariposa
VM Design €980,Platenspeler
Rebellenclub €224,95

Bijzettafel Floss
Zuiver €87,50

Kussen Bow
Hinck €65,-

Kussen Octagon
Hinck €49,95

Eames House Bird
Vitra €249,-

Fauteuil N701
Ethnicraft €709,-

Poster Silhouette 03
Loods 5 Kunst v.a. €29,- excl. lijst

Vloerlam
p
Zuiver € Tripod webbin
g
219,-

Poef Scoop
Bodilson €259,-
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Boeken
Loods 5 Kunst
Wijnglas Swirl
HK Living €7,95

Kussen Mirage
Ferm Living €69,Wandplank Lean
Bolia €189,-

Bank Ploff
Design 5 v.a. €1.999,-

Stoel Panton
Vitra €265,-

Plant Sanseveria in pot
De Groene Brigade €49,50
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thuis bij

thuis bij

Je kijkt je ogen uit bij Patrick thuis, niet alleen hebben
de muren en plafonds een opvallende kleur, maar
hij durft ook een designstoel te combineren met
een levensgrote porseleinen hond. Tóch werkt die
verrassende mix van stijlen, kleuren en verzamelingen.
Patrick: “Veel mensen denken dat het heel hysterisch
is, maar als ze hier op de bank zitten valt het best
mee. Omdat ik maar één kleur heb gebruikt in de
woonkamer, is het eigenlijk ook wel weer neutraal.
Mensen vinden het altijd wel leuk, er is in ieder geval
nog nooit iemand gillend weggerend!”
Maximalisme
De stijl van Patrick vliegt lekker alle kanten op, maar
niet uit de bocht. Hoe hij zijn eigen stijl omschrijft?
“Maximalistisch zou ik zeggen, als ik toch in een hokje
moet.” Dat had hij overigens niet gepland, zijn interieur
is echt ontstaan. “Ik ben in mijn leven vaak verhuisd”,
legt hij uit, “dan probeer je het toch altijd een beetje
gezellig te maken. Daar ging ik steeds verder in, tot ik
nu bijna op het punt ben dat ik niet verder kan”, lacht
hij. “Dat is ook wat ik probeer te doen, de randen op te
zoeken want juist daar vind je spannende dingen!”

Patrick
Interieurstylist

In zijn zoektocht naar iets nieuws pakte Patrick de opfrisbeurt van zijn doorsnee jaren ’80
appartement in Rotterdam groots aan. Het resultaat? Dit Regency-stijl paleis vol kunst,
design en een paar emmers roze verf.
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Missers
Combineren, moeilijk? Nee hoor, maar het gaat niet
altijd goed. Ook voor Patrick was het een leerproces
dat met vallen en opstaan ging. “Ik heb geleerd dat
er een paar regels zijn waar je je aan moet houden, je
moet bijvoorbeeld niet overal kleine spullen neerzetten.
Al die kleine troepjes heb ik dus verzameld op de kast
achter de eettafel. Ik zet ook niet alleen maar kitsch
bij elkaar, dan valt het tegen elkaar weg. Juist door
je spullen in een andere context te plaatsen, vallen
ze lekker op.” Dat gaat ook weleens mis. “Zeker met
verfkleuren, toen ik bijna het hele huis mintgroen had
geverfd viel het zó tegen, dat ik dezelfde middag nog
andere verf ben gaan halen en opnieuw begon.”
In een wit huis heeft Patrick eigenlijk nog nooit
gewoond, en ook de juiste kleur roze vond hij niet
meteen. Zo was zijn Rotterdamse appartement een
middag mintgroen, daarna bruin en vervolgens
verschillende tinten blauw. “Het huis is nu ruim twee
jaar roze en ik ben al aan het fantaseren over de
volgende stap; gebroken wit met hoogglans neongroen
gestreept. Ik zie nu al op tegen al het verfwerk!”
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‘‘Mensen vinden het
altijd wel leuk, er is
in ieder geval nog
nooit iemand gillend
weggerend’’

Shop in de stijl van Patrick
Poef Sara laag
Woood €89,-
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Stoel DAX
Vitra €330,Kruk Oily Spikes
Pols Potten €149,50

Patrick Kooiman doceerde aan Artemis en
ging daarna aan de slag als freelance stylist en
interieurontwerper. Voor zijn boek VOLUME
bezocht hij negen inspirerende interieurs in heel
Europa. Behalve op zijn blog Interiorator.com en
instagramaccount (@therealinteriorator) volg je
deze paradijsvogel ook als curator voor Gevonden
op Marktplaats (@gevondenopmarktplaats).

Vaas Vis
Kitsch Kitchen €21,50

Vaas Señor
Kitsch Kitchen €45,95

Kussen Izia Rose
Essenza €29,95

Kruk Zigzag
Pols Potten €238,-

Boek VOLUME
Lannoo €39,99
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trend atelier no. 2

modern

art deco
Zachte stoffen en ronde vormen, deze stijl is rijk en feestelijk! De excentrieke
kleuren en accessoires maken het plaatje helemaal compleet. We zetten
designklassiekers uit de jaren ‘60 naast prachtige ontwerpen met een art
deco-twist en dat kan best!
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another day
in paradise
20

3-zitsbank Blame - Loods 5 Collection €1.395,- Lamp Jupiter - Frandsen €199,Kussen zijde paars - Hinck €19,- Kussen Velvet Curry - House Doctor €54,95
Kussen Eclectic Vibrant rood - HAY €59,- Kussen velours teal blue - Hinck €45,Kussen velvet rond geel - Loods 5 Collection €20,- Bijzettafel Uno Brass - KARE Design €159,95
Vloerkleed rond - Loods 5 Collection €195,- Poef Pastille - Loods 5 Collection €387,-
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Kussen Dots geel
Stapelgoed €42,95

Spiegel Blackbeam
Dutchbone €89,-

shop
Hanglamp Superstar
Design 5 €199,95

Stoel OMG velvet
Zuiver €159,-

Hanglamp Brass Prop
Studio Josha €200,-

Kast Queens H221
VM-Design €695,-

Spaarpot Bunny
Pols Potten €69,-

Kussen Hexagon
Hinck €25,-

Bijzettafel velvet
Kick Collection €119,-

Kapstok Hang it all
Vitra €275,-

Poef Sara
WOOOD €129,-

Kruk Zigzag
Pols Potten €238,-

Fauteuil Flower
Dutchbone €499,-

Decoratie object Prickle
Pols Potten €27,-

Kruk TamTam
Pols Potten €238,-

Spiegel Falcon
Dutchbone €59,40

Kussen
Studio L.I.M. €34,90

Bijzettafel Pillar
101 Copenhagen 370,-
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Kast Modular - Studio HENK v.a. €2.420,- Flesvaas - Serax €69,- Vaas oranje glas €22,90 Chinese
temple dog €12,50 Vaas oranje €85,- Ananas €30,90 Box Libertine - Volt Studio €49,95 Vaas Moroccan
small - HAY €45,- Vaas Moroccan large - HAY €69,- Vaas Bubble & Bottles set van 4 - Pols Potten
€247,50 Vaas Minos - UNC €89,95 Gouden hand - KARE Design €39,95 Paard ijzer €84,95 Tafellamp
Richmond - KARE Design €69,95 Poef Chelsea - Riverdale €99,95

Kussen 3D Fishbone
Volt Studio €59,95

Kussen Octagon
Hinck €49,95

Tafellamp Flirty Vegas
Loods 5 Collection €50,-

Chaise Lounge Puck
Kick Collection €499,-

Box brass
Libertine v.a. €49,95
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trend atelier no. 3

LUNCH
Als de eerste warme zonnestralen doorbreken, pakken wij de rotan stoelen
erbij. Van die lekkere zwierige, met hier en daar een krul. Ze passen perfect
tussen alle grote groene planten en de prachtige palmprints die voor
kleine streepjes schaduw zorgen. Wat een lijnenspel op een zonnige dag!
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Kast - Hübsch €359,- Poef Pammy velvet - Loods 5 Collection €125,V.l.n.r. Karaf Jug L - HAY €45,- Set glazen L’apero - DOIY €45,- Dienblad op voet -Nordal Denmark €89,- Vaas glas - Hübsch €54,95 Vaas Imperial Bell €52,95 Vaas glas €22,95
Vaas Bubbles & Bottles (onderdeel set van 4) - Pols Potten €247,50 Vaas Imperial Double €34,95 Vaas glas €22,95 Kandelaar palm - Madam Stoltz €32,95 Vaas petrol L €24,95
Vaas Bali - 101 copenhagen €27,- Vaas petrol €19,95 Vaas retro €29,90 Kaarsenhouder €19,95 Vaas groen €38,95 Kaarsenhouder aap - Zusss €14,95
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Stoel bamboe - Madam Stoltz €159,95 Bijzettafel Radius - Loods 5 Collection v.a. €35,- Lampvoet staand €175,Lampenkap large fluweel €145,- Vintage messing gieter - Kikkerland €39,95 Plantenspuit - Kikkerland €30,Longdrinkglas Hobstar set van 2 - Libbey €24,99 Karaf Ripple - Ferm Living €35,- Planten - De Groene Brigade

27

Fauteuil Baker velvet - Loods 5 Collection €395,- Poef Catherine velvet - Loods 5 Collection €125,Tafellamp palm - HK Living €349,- Kentiapalm - De Groene Brigade €99,95
Toilettasje velvet - Loods 5 Collection €15,- Bijzettafel Noire M €105,Epoxy schilderijen - Corine van Voorbergen via Loods 5 Kunst v.a. €300,-

3-zitsbank Blame - Loods 5 Collection €1.395,- Kussen navy €87,50 Kussen streep - Loods 5 Collection
€25,- Kussen teal - Hinck €27,- Kussen Ingo - House Doctor €49,50 Bijzettafel Elia - Dutchbone €89,Bijzettafel Glazed - Zuiver €149,- Vloerkleed - Loods 5 Collection €150,-

Hanglamp Drops €49,95 Hanglamp Pip - Eigen & Anders €79,95 Bistrotafel Braza - Dutchbone €469,- Bistrotafel
Vesper - Loods 5 Collection €295,- Eetkamerbank Kate 200 cm - Loods 5 Collection €585,- Stoel Ode - Studio HENK
€269,- Ontbijtbord groen - HK Living €9,95 Servies Riviera Forest - Costa Nova v.a. €8,95 Kan Daren - Lifestyle €17,95
Glas - Libbey €7,95 Bord zwart-wit stip - Loods 5 Collection €7,50 Mok - UNC €9,95 Karaf groen - UNC €29,95 Vaas
Free Spirit - UNC €34,95 Vaas Chulucanas - HK Living €43,95 Fles groen v.a. €3,95 Wijnglas Daren - Lifestyle €7,95
Kom zwart-wit stip - Loods 5 Collection €5,- Schaal Swirl - HAY €109,- Bord tangroute €17,50
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Lamp The Monkey
Seletti €330,-

shop
Loungestoel velvet
Hübsch €359,-

Kussen Bow
Hinck €65,-

Eetkamerstoel Hilde
Woood €109,-

Lamp Sundown
By-Boo €79,Kussen Fan
Hinck €45,-

Vaas Bubble
Onshus €19,95

Spiegel Muladi
Yoshiko Home v.a. €49,99
Fauteuil Bar velvet
Dutchbone €529,-

Dressoir Cord
Bolia €2.477,-

Barkr
u
4-livin k Oktobe
r
g €15
9,50

Kentiapalm in pot
De Groene Brigade €72,50

Bijzettafel
Housevitamin €36,99
Fauteuil Flower
Dutchbone €499,-

Bijzettafel Glazed
Zuiver €149,-

Kussen 3D Stripes
Volt Studio €49,95

Schefﬂera amata in pot
De Groene Brigade €47,95

Kuipstoel velvet
Kick Collection €79,-

Wierook in koker
Loods 5 Collection €3,-

Barkruk Fern
4-living €209,-

Bank Master leer - Design 5 v.a. €2.299,- Kussen velvet groen €27,- Kussen String - Hinck €45,Kussen Entwined - Hinck €45,- Kussen Chevron - Hinck €49,95 Kussen velvet borduur - Loods 5 Collection €25,Kussen Big velours - Hinck €55,- Poef velvet - Kick Collection €59,- Poef velvet rond - Loods 5 Collection €50,Vloerlamp Benn €285,- Flamingo €39,95 Bijzettafel Dragon - By-Boo €69,- Kentiapalm - De Groene Brigade €99,95
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Strelitzia nicolai in pot
De Groene Brigade €74,95

Bank Dunbar
FEST Amsterdam v.a. €805,-

Bijzettafel Tulou
Hay €185,-

Kruk Zigzag
Pols Potten €238,-
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Eigen smaak
“Ik heb een uitgesproken smaak en ben gek op
kleur en het bohemien sfeertje.” Het interieur van
Tamara is dan ook niet al te serieus. Nee, het
mag van haar juist wel een beetje nonchalance
en gezelligheid uitstralen! “Ik hou niet van te
bedacht of perfect op elkaar afgestemd.
Het inrichten en stylen van ons huis doe ik puur
op gevoel en is niet heel erg met een voorbedacht
plan. De vele spulletjes die we hebben heb ik
eigenlijk al jaren en door de jaren heen bij elkaar
verzameld, het is echt zo gegroeid. Ik combineer
alles wat ik leuk vind en op een of andere manier
past het vaak ook nog een soort van bij elkaar.”
Inspiratie
“Ik haal inspiratie uit alle dagelijkse dingen.
Als stylist ben ik altijd en vaak ook onbewust
bezig met kleuren, materialen, styling en
inrichting. Overal waar ik kom signaleer ik dingen
en laat ik mij inspireren. Ik lees veel woon- en
modetijdschriften en ben gék op Instagram.
Soms kom ik iets tegen en dan denk ik dit moet ik
echt hebben, want dat maakt het nog echt zoveel
leuker in huis. Dan kan ik het niet laten, dan
hebben we het echt nodig.”

Tamara
Styliste bij Loods 5

Loods 5 styliste Tamara verhuisde een paar maanden geleden met man en kind naar
hun droomhuis; een huis uit 1889 midden in Amersfoort. Hun interieur is allesbehalve
alledaags, met groene plafonds in de slaapkamer en heerlijke boho hebbedingen. Tja, als
je bij Loods 5 werkt, word je nu eenmaal hebberig!
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Combineren
Het combineren van prints, kleuren en stijlen,
dat kun je leren! Tamara heeft deze kunst tot de
puntjes in de vingers. “Ik durf eigenlijk alle kleuren
wel met elkaar te combineren en ben zeker niet
bang voor veel kleur in huis.” Vertelt ze. Maar, er
moet ook balans zijn: “We hebben heel bewust
de muren beneden wit geschilderd voor een
rustige lichte basis. Daar hebben we goed over
nagedacht, zodat ik helemaal los kon gaan met
de accessoires!” Van die frisse witte muren is in
de master bedroom niets te zien, want daar is
alles… Groen! Van de muren tot het plafond en
zelfs veel accessoires. Dapper? “Ik zag het ooit in
een tijdschrift en vervolgens ergens op Instagram,
en toen dacht ik, ‘ik doe het gewoon’.” Spijt heeft
Tamara zeker niet van haar keuze.
“De slaapkamers zijn echt een hele andere
beleving. Door het plafond mee te schilderen met
de kleur van de muur, versterk je de sfeer en het
ruimtelijk effect in de kamer.”
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‘‘Ik combineer alles wat
ik leuk vind en op een
of andere manier past
het vaak ook nog een
soort van bij elkaar.’’

Shop in de stijl van Tamara

Vloerkleed Polar Bear
Doing Goods €89,-

Gebreik krukje
Anne-Claire Petit €9,95

Woondroom
“We wonen pas sinds kort in dit huisje, nog geen half
jaar. We komen uit een nieuwbouwhuis en onze wens
was een karakteristiek huis in de stad, dat is dus gelukt!
Maar ooit, heel misschien, als Puck uit huis is en wij oud
zijn en met pensioen gaan, een klein oud boerderijtje
met varkens, geitjes en een kleine pony net buiten de
stad in de natuur... Lijkt me stiekem fantastisch!”
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Mand
Yoshiko Home €19,90

Decoratie aap
Cozy Ibiza €49,95

Kussen
Studio L.I.M. €36,90

Kussen
Studio L.I.M. €42,90

Spaarpot Teddy Tiger
Doing Goods €60,-
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Re-energize in
the bathtub

36

Bijzettafel tijger - KARE Design €135,Hammam handdoeken - Loods 5 Collection v.a. €3,Diverse planten - De Groene Brigade
Kleedje geel - Loods 5 Collection €10,Tandenborstel - HAY €4,Spons hart - HAY €6,-

3-zitsbank Aspen - Loods 5 Collection €595,Kussen multi vintage - AAI made with love €49,95
Kussen kaketoe €29,- Kussen vis €39,95
Kussen vrouw €42,50 Kussen fluweel €29,95
Kussen vintage pink - AAI made with love €39,95
Kussen multi vintage - AAI made with love €49,95
Kussen velours kraanvogels €37,Kussen op de vloer €59,Vloerkleed Tante Lien - Zuiver €299,Vloerkleed Marvel - Zuiver €299,-

Relax on
the sofa
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trend atelier no. 4

Alle kleuren van de regenboog geven samen een spannend effect in huis!
We vullen dit bonte geheel aan met vrolijke poefs uit Marokko en sisal
kleden uit India om alle werelddelen te verenigen in één interieur.
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Tafel Glimps - Zuiver v.a.€599,- Stoel Tiger €169,- Kussen Ishara - Malagoon €34,95 Stoel S16 - Galvanitas €199,Vaas Miro - HAY €69,- Vaas turquoise €36,95 Vaas Blue Sky €34,95 Schaal Bardollo €19,50 Lamp ananas €69,Kokosnoot - By Bazz €14,95 Hanglamp Keesje M - Eigen & Anders €89,95

Dressoir Disk Pink - KARE Design €879,- Krat opvouwbaar €14,95 Fles vintage €25,Ananasplant - De Groene Brigade €13,95 Karaf €4,95 Mok 70’s - HK Living €5,95
Lucky Cat - Donkey €19,95

Folding crate verschillende kleuren - AyKasa v.a. €8,95
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Opbergmand roze pompons €29,95
Kom In-petto €4,90 Lepel - Loods 5 Collection €10,- Schaal Swirl - HAY €109,Tissue dispenser - Cabanaz €9,95 Fruitschaal groen €29,50 Kan oranje - UNC €19,95
Espressokopje geel - Revol €7,95 Theekopje oranje - Revol €9,95
Theekopje blauw - Revol €9,95 Schaaltje roze €12,95
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Vloerkleed rond gehaakt - Loods 5 Collection v.a. €50,- Vloerkleed Berber Azilal - Vloerkledenwinkel €300,Vloerkleed Aztec blauw-wit - Loods 5 Collection €50,- Vloerkleed Bibi - Yoshiko Home €249,99
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Fauteuil Wing €199,- Mand Up High geel €39,95 Cactus in pot €89,- Poef Tarza L - Mono Deco €109,95
Rieten mand Luna - Mono Deco €18,95 Boeken - Loods 5 Kunst Kussen Souq - U&Me €33,50
Kussen cactus - Meri Meri €45,- Opbergmand roze €29,95 Aloë Vera - De Groene Brigade €9,95
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shop
Eetkamertafel Yacht
Bolia €39,-

Poef S
Mono Deco €39,-

Ananas champaci in pot
De Groene Brigade €34,95

Fauteuil Coco velvet
Kick Collection €195,-

Spiegel Muladi
Yoshiko Home v.a. €49,99

Kaars olifant
Loods 5 Collection €10,-

Bamboe krukje
Hinck €99,95

Poef L
Mono Deco €109,95

Mand Timor
Yoshiko Home v.a. €17,99
Kussen Miami
Zuiver €35,-

Kokosnoot Rawai
Yoshiko Home €9,99 p.s.
Kussen Fan
Hinck €45,-

Vloerkleed Hatiya
Yoshiko Home €129,99

Bijzettafel Nature
House Doctor €99,95

Tasje Nias
Yoshiko Home €24,99

Hangers
Loods 5 Collection €6,- p.s.

Kast bamboe - Yoshiko Home €99,99
Spiegel rotan L €69,- Spiegel rattan Eya - Housevitamin €16,99
Glas palmbomen €9,90 Tandenborstel - HAY €4,Pot met deksel ananas - Home Delight €35,Kan aardewerk - Van Dijk & Ko €29,50
Vloerkleed geel - Loods 5 Collection €10,Mand - Loods 5 Collection v.a. €7,50
Kokosnoot - By Bazz €14,95
Handdoek Hammam - Loods 5 Collection v.a. 3,-
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Stoel Cuyp
Loods 5 Collection €150,-

Poef M
Mono Deco €75,-

Cockatoo statue
Pols Potten €53,Calathea in pot
De Groene Brigade €44,-

Pot Tropic
Home Delight v.a. €27,-

Kussen Saar
Zuiver €49,50

Bijzettafel set van 2
Cozy Ibiza €189,95
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Hoe belangrijk is kleur in huis, wat doet de juiste kleur
met een ruimte?
“Kleur in huis is ontzettend belangrijk. Het maakt een ruimte persoonlijk,
zorgt voor veel sfeer en het kan ruimtes optisch groter of juist kleiner en
knusser maken.” Begint Aylin, “je kunt zo ontzettend veel bereiken met kleur,
dat wordt nog wel eens onderschat.” Gaat Nathalie verder. “Met de juiste
kleur voelt je huis bijvoorbeeld ook veel koeler, of juist lekker warm.”

Home Made By
Aylin en Nathalie, beiden styliste bij Home Made By, hebben een
passie voor interieur én kleur. Tijdens hun Design Dates ontdekken ze
samen met hun klanten precies welke kleur en woonstijl een perfecte
match is, maar ze vertellen er ook graag over!

Hoe kiezen jullie de perfecte kleur voor een muur?
“Dat is echt afhankelijk van de ruimte”, legt Aylin uit, “je moet bijvoorbeeld
rekening houden met daglicht. Als je weinig daglicht hebt, is het niet
verstandig om te kiezen voor donkere tinten. Licht maakt meer mogelijk wat
kleur betreft, zowel de lichte als de donkere tinten.” Vervolgt ze.
Voor Nathalie speelt gevoel een grote rol: “Vraag jezelf af wat je wilt
bereiken in een kamer, wat voor gevoel wil je er hebben?” Toch vindt
ook zij dat licht een grote rol speelt. “Een kamer op het noorden vraagt
bijvoorbeeld om warmere tonen, omdat het koude noordelijke licht dit wel
weer in balans brengt. Dit weer in tegenstelling tot het zuiden waar ik graag
weer met een iets koeler palet werk.”
En welke kleuren zien we terug in 2019?
Volgens Aylin zijn dat vooral aardetinten, “terracotta gecombineerd met
oudroze bijvoorbeeld, maar vooral ook bruintinten. Bruin is een kleur die
lang niet in het interieur is toegepast, maar in 2019 heeft deze kleur een
echte come back gemaakt. Mensen durven weer wat meer met kleur, het
hoeft dus allemaal niet meer zo behouden te zijn en de witte wanden
mogen allemaal een kleurtje krijgen. Niet alleen de wanden, maar ook de
rest van het interieur wordt meegenomen; Contrasterende wanden, meubels
en accessoires geven een spannend effect.”
Nathalie is het daar helemaal mee eens, kleur is het nieuwe wit! “In 2019
gaan we voor durf en contrasten met verrassende kleurencombinaties. Deze
trend zien we al ontstaan in de Pantone kleur van het jaar 2019 ‘Living
Coral.’ Een heldere, bijna lichtgevende kleur met een aardse ondertoon.
Prachtig inzetbaar als pittig accent dankzij combinaties met onze Home
Made By_ kleur ‘Oceaan’ of smaragdgroen in onze kleur ‘Hulst’. Is dit toch
een tikkeltje te spannend? Geen zorgen, deze levendige kleur is namelijk
eveneens inzetbaar als basis in een ton-sur-ton interieur in combinatie met
roestbruin en carameltinten. Varieer en combineer, mix and match was nog
nooit zo leuk!”
De kleur- en interieurspecialisten van Home Made By helpen je tijdens hun
Design Dates aan huis en tijdens de leerzame workshops bij Loods 5 Zaandam
op weg om je huis eigen te maken. Dat kan dankzij een kleuradvies, of door
je een compleet nieuwe inrichting voor te schotelen inclusief gordijnen, vloeren
en alles wat erbij komt kijken. Je vindt de verschillende collecties verf van Home
Made By ook bij Loods 5 Zaandam en in onze webshop.
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Fotografie: Ruby Oudejans
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shop
Dierenkop leeuw
Loods 5 Collection €25,Mr. Aap
Loods 5 Collection €20,-

Rugzak Urban
Rebellenclub €39,95

Boek
Loods 5 Kunst €14,95
Papieren ﬂamingo
Assembli €25,-

Hanglamp met vogeltjes M
Dutch Dilight €149,95

Opberger Lego hoofd
Lego €26,99

Spaarpot dino
Kitchen Trend Products €32,95

Miffy Hide and Seek
IXXI €59,-

Wandtegel
StoryTiles v.a.€27,50

HAPPY
COLOURS
Kussen Krabi
Covers & Co €19,95

Kruk TamTam
Pols Potten €238,-

Lego lade Brick 4
Lego €28,99
Rugzak Urban
Rebellenclub €39,95

Dierenkop giraffe
Loods 5 Collection €25,-

Dierenkop leeuw - Loods 5 Collection €25,- Dierenkop konijn Dierenkop pauw Borduurring €15,90 Dierenkop flamingo - Loods 5 Collection €25,Dierenkop krokodil - Loods 5 Collection €25,- Papieren giraf - Assembli €25,- Poster piraat - Loods 5 Kunst €17,95 (excl. lijst) Dierenkop hond €79,Poster ABC - Loods 5 Kunst €19,95 Tas €23,75 Kussen €24,90 Spaarpot dino - Kitchen Trends Products €19,95 Mr. Aap - Loods 5 Collection €20,Knuffel hond €24,90 Tik tak klokboek €6,99 Vloerkleed streep - Rice €49,- Vloerkleed Polar Bear - Doing Goods €89,- Bankje vintage €89,95 Panton Junior - Vitra €171,-
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Dekbedovertrek Manoas
Covers & Co v.a. €34,95

Baby plaid vos
Klippan €50,95

Papieren beer
Assembli €25,-

Vloerkleed Chubby Zebra
Doing Goods €89,-
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trend atelier no. 5

caramel
Warme kleuren in een stoere setting! Naast een zwarte muur en dito
keuken, brengt zwart-witfotografie de juiste balans. Messing zorgt met
hier en daar een gouden glinstering voor een lekkere luxe look.
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Fauteuil Pastille - Loods 5 Collection €733,- Kussen linnen gold dazzle - Hinck €44,50
Vloerkleed Asko - Design 5 €234,95 Bijzettafel Jason - Zuiver €99,50
Tafellamp brass - Hübsch €179,- Geurkaars - Loods 5 Goods & Goodies €7,50
Lucifers - Loods 5 Goods & Goodies €3,- Spiegel ovaal - KARE Design €319,95
Spiegel €39,95 Spiegel wieber €169,95
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let’s play all day

Eettafel Osso - Ethnicraft €1.409,- Kruk Osso - Ethnicraft €309,- Stoel Form MA - Normann
Copenhagen €260,- Boeken - Loods 5 Kunst Kruk Local M - Loods 5 Collection €75,- Eames
Elephant - Vitra €215,- Hanglamp Grand Metro - Frandsen €134,- Voorraadpot zwart - Loods 5
Collection v.a €2,50 Koffiekopje geel - Sagaform €9,95 Koffiesiroop - Nicolas Vahe €8,25 Servies
bamboe - Loods 5 Collection v.a. €2,50 Plank marmer ovaal €24,- Auto Doc Ryder - Candylab
€32,95 Cappucino mok - HK Living €7,95 Waterfles J - Design Letters €20,- Servies geel - vtwonen
v.a. €10,95 Melkopschuimer €34,95 Kan In-petto geel €39,90 Karaf Rare - Puik €35,-
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Bij Loods 5 Keukens in Zaandam koop je geen standaard keuken, maar werk je samen met
designers aan een ontwerp dat naadloos aansluit op jouw woonwensen.
Een keuken is namelijk meer dan een ruimte om te koken; je eet er met familie of drinkt er een
borrel met vrienden. Kortom, je woont er. Daarom zien onze designers jouw nieuwe keukenblok
niet als een serie kastjes, maar als een meubelstuk dat je iedere dag gebruikt.
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caramel
dreams

Ledikant Anna - Loods 5 Slapen €1.795,Dekbedovertrek - SUITE702 v.a. €79,95
Kussensloop - SUITE702 €14,95
Kussen Mirage - Ferm Living €69,Bijzettafel Tray - HAY v.a. €158,95
Boeken - Loods 5 Kunst
Bijzettafel Mango Foot Bowl - 101 Copenhagen €155,Dressoir Brix - Loods 5 Collection €395,Tafellamp Brooklyn - Loods 5 Collection €50,Klok Flip No Case - Karlsson €99,99
Man met hoed op plexiglas - Loods 5 Kunst €295,-

Loods 5 Slapen
Een bed kopen is heel persoonlijk, daarom
vind je bij Loods 5 Slapen verschillende
soorten bedden, matrassen en bedbodems.
Kies voor een matras, dekbed of kussen
van natuurlijke materialen die vocht
en temperatuur reguleren, of ga voor
synthetische materialen die allergieën
voorkomen en makkelijk te reinigen zijn.
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mix
match
& clash

Bank Bricks - Design 5 v.a. €1.599,- Poef Bassy velvet - Loods 5 Collection €125,Kruk - Yoshiko Home €199,95 Vloerlamp Finlay - Zuiver €279,- Kussen Shaggy - Loods 5 Collection €30,Kussen oker €34,95 Kussen Diamonds mosterd €59,95 Kussen Eclectic - HAY €59,- Kussen Dot karamel - HAY €79,Kussen grove weving - Hinck €79,95 Theepot Fika - Gusta €24,95 Beker - Gusta €3,95 Plaid - Loods 5 Collection €30,Bijzettafel Nadu - Loods 5 Collection v.a. €35,- Vloerkleed Asko - Design 5 €234,95 Boeken - Loods 5 Kunst
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Eettafel Timber - Design 5 v.a. €2.250,- Hanglamp Gringo Multi - Zuiver €299,- Stoel NY11 - Nor11 €449,Geurkaars in gouden pot - Loods 5 Collection €10,- Diverse vazen - designafdeling Loods 5 v.a. €29,-
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Wandlamp Swing Brass - House Doctor €209,50
Dressoir Travis - Zuiver €1.295,Tafellamp Mush XL - KARE Design €145,Vazen - Ferm Living v.a. €69,Poster One Vision - Loods 5 Kunst v.a. €30 (excl. lijst)
Hondje Sam - Loods 5 Kunst €99,95
Vaas bol €31,90 Kussen Ingo - House Doctor €49,50
Bijzettafel Radius - Loods 5 Collection v.a. €35,-

shop

Poster A Bientôt
Loods 5 Kunst v.a. €30,-

3-zits bank Chester velvet
Dutchbone €999,-

Poster Man met ringen
Loods 5 Kunst v.a. €25,-

Mok 70’s
HK Living v.a. €5,99

Kussen Herringbone
Hinck €45,-

Bijzettafel Jason
Zuiver €99,50

Geurkaars in gouden pot
Loods 5 Collection €10,Vaasje
Home Delight €11,95

Kussen Fan
Hinck €45,-

Bijzettafel Gaia
Loods 5 Collection €75,-

Geurstokjes
Loods 5 Collection v.a. €6,-

Kruk Cook
Loods 5 Collection €95,-

Vazen
Ferm Living v.a. €69,-

Bijzettafel Floss
Zuiver €87,50
Dressoir Gabor
Dutchbone €899,-

Vitrinekast Miller
Loods 5 Collection €795,-

Kuipstoel velvet
Kick Collection €79,-

Salontafel Pod
Bolia €440,-

Wandlamp Brody
Dutchbone €37,50

Stoel Panton
Vitra €265,-

Kussen Ingo
House Doctor €49,50
Tafellamp Gringo
Zuiver €129,-
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Loungestoel Siko
Houe €699,-

3-zitsbank Sally
Loods 5 Collection €1.095,-
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we’re
open!

Loods 5
Maastricht
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Na maanden bouwen
en renoveren is Loods
5 Maastricht nu open
voor publiek! In deze
19.000 m2 grote
winkel staan oud en
nieuw zij-aan-zij, want
we hebben naast
de monumentale
Sphinx-fabriek ook
een spiksplinternieuwe
aanbouw geplaatst.
Je vindt onze nieuwste
winkel op een
steenworp afstand
van het centrum in
het karakteristieke
Sphinxkwartier, met
een ruime (betaalde)
parkeerplaats naast
de ingang.
Kom je snel
kijken?
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WINKELS

Je vindt onze winkels net buiten de stad. Handig, want hierdoor zijn we goed bereikbaar en kun je altijd voor de deur
parkeren. In de winkel volg je een unieke route die je langs het gigantische aanbod van onze deelnemers leidt. Je
mag aan onze artikelen voelen en ruiken, je kan ze oppakken en van alle kanten bekijken. Is dit wat je zoekt?
Dan reken je af bij de centrale, cashless kassa.
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ik wil je groen, je blauw, je geel
ik wil je in zijn geheel
je paars, je rood en je bruin
vooruit, ook je oker maar even
zelfs je beige en je bruin
van je teen tot aan je kruin
je zwarten, je witten,
(laat oudroze maar zitten)
ik wil dat jouw hele palet
mij volledig in de verf zet
Erica van Weel

