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In onze bakkerij ruikt het altijd
naar knisperend vers brood.
Meel stuift in het rond en
iedereen is welkom aan de grote
houten tafel. De kou van de
strakke witte tegels verdwijnt als
sneeuw voor de zon als de warme
broodjes uit de oven komen.
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In een wit interieur draait alles
om contrast. Zie je huis als een
groot wit canvas en
geef de juiste meubels of
accessoires een donkere tint.
In een licht huis, krijgt juist
donker alle aandacht! Wie is er
bang voor een beetje zwart?
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De Scandinaviërs zijn meesters in
het creëren van warme,
knusse huizen in de meest
barre omstandigheden. We kijken
de kunst bij ze af en laten je
kennismaken met hygge en
lagom: gezelligheid en balans.
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In deze wasserette wil je wel de
hele dag rondhangen, wachtend
tot je garderobe weer schoon
en fris uit de trommel komt.
Je vindt de geur van verse
was niet alleen rondom de
wasmachine, maar ook in
heerlijke geurstokjes en
kaarsen. Wasdag? Yes please!
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Is een witte kinderkamer streng?
No way! Met deze vriendelijke
dierenvormen en warme stoffen
zijn jouw kleintjes ook klaar voor
de winter. Kies voor wit houten
speelgoed, dat kan tegen een
stootje én misstaat niet in de
kamer van je mini-me.
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Een ruimte vol met
opbergmogelijkheden.
Niet alleen praktisch maar met
de juiste elementen ook stijlvol!
Maak een combinatie van
verschillende manden en dozen,
om zo een opgeruimde maar
speelse ruimte te creëren.
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Onze stylisten zorgen er steeds
weer voor dat de kar gevuld
is met de mooiste, nieuwste
artikelen uit onze winkel.
Zie je iets moois? Neem het
gerust mee naar de kassa!
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loods 5 lekkers
Bij Loods 5 Lekkers kun je
terecht voor een pit-stop tijdens
het shoppen. Bestel een lekker
broodje, een verse salade, tosti’s
of een kom huisgemaakte soep.
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