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Voor jou, door Graham & Brown
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“Vanaf januari 2022 worden
we een klimaatneutraal bedrijf”

‘W

at je niet breekt, maakt je sterker.’

We

Ik weet zeker dat onze oprichters

collega’s opgericht om het bedrijf en elkaar uit te dagen

hebben

een

stakeholdergroep

van

wereldwijde

Harold en Henry dat tegen zichzelf

om milieu en duurzaamheid voorop te houden bij al onze

zeiden toen ze 75 jaar geleden Graham

investeringsbeslissingen. Hebben we alle antwoorden, nee

& Brown begonnen in het naoorlogse Lancashire. Ze hadden

natuurlijk niet, maar we zijn vastbesloten om zoveel mogelijk

zich de moderne uitdagingen waar hun bedrijf en collega’s

te leren en onszelf uit te dagen om anders te denken. Al

de afgelopen 18 maanden mee te maken hebben gehad nooit

onze elektriciteit vanaf september 2021 is nu afkomstig uit

kunnen voorstellen. Onze uitdaging tijdens de pandemie was,

hernieuwbare bronnen, dit heeft 2.000 ton of 29% van de

net als iedereen, om ervoor te zorgen dat onze collega’s veilig

broeikasgassen van onze ecologische voetafdruk verminderd.

en gezond zijn, zowel fysiek als mentaal, en om ons bedrijf
draaiende te houden. Onze teamgeest en samenwerking
hebben ons daarbij geholpen en Harold en Henry zouden zo
trots zijn op het huidige team om de manier waarop ze zich
hebben aangepast en elkaar hebben ondersteund tijdens deze
crisis.

We werken samen met Forest Carbon, ’s lands meest
toonaangevende

ontwikkelaar

van

vrijwillige

koolstofbosplannen, gecertificeerd volgens de Woodlandkoolstofcode, en met hun hulp zullen we vanaf november
dit jaar beginnen met het planten van de Graham & Brown
Woodland in Broughton Hall Sanctuary - in de buurt van

Minder reizen en meer tijd om te vertragen en na te denken
is een van de weinige voordelen van de pandemie. Het heeft
ons doen beseffen bij Graham & Brown dat we een enorme
verantwoordelijkheid hebben, niet alleen voor onze collega’s,
maar ook voor de rest van de wereld. We zijn verheugd dat
we dit jaar, met de hulp van onze teams over de hele wereld,
£ 75k hebben ingezameld voor meerdere goede doelen. Het
heeft ons een echt gevoel van doel en prestatie gegeven en ik
geloof dat we veel meer zullen ophalen dan het doel dat we
onszelf hebben gesteld.

Skipton. Hierdoor zullen ongeveer 25.000 bomen worden
geplant om onze toekomstige ecologische voetafdruk te
compenseren en het land waarop ze zijn geplant te regenereren.
Dit hout zal pas over 15 jaar klaar zijn, dus in de tussentijd
steunen we 2 internationale herbebossingsprojecten, één
in Indonesië en één in Uruguay. We investeren ook in een
nieuwe digitale printfabriek om ons prachtige Graham
& Brown-behang en murals in het Verenigd Koninkrijk te
kunnen blijven produceren. Deze nieuwe fabriek stelt ons in
staat om on demand te printen, waardoor er minder afval
wordt geproduceerd en de fabriek wordt aangedreven door

We hebben ook goed nagedacht over de impact die we hebben

hernieuwbare elektriciteit.

op de planeet aarde en onze verantwoordelijkheid om onze
ecologische voetafdruk te minimaliseren. Vanaf januari 2022
worden we een CO2-neutraal bedrijf, met een investeringsen innovatieplan om tegen het einde van het decennium
CO2-neutraal te zijn.

Onze inzet voor het milieu is niet nieuw, al meer dan 25
jaar gebruiken we inkt op waterbasis, een van de eersten
in onze branche die dit uitoefende, en halen we ons
papier uit beheerde bossen. We erkennen echter dat alle
bedrijven en klanten meer moeten doen als we samen de
klimaatverandering serieus willen aanpakken. We zijn bereid

ANDREW GRAHAM MBE

om onze verantwoordelijkheid te nemen, hoe uitdagend en

ALGEMEEN DIRECTEUR

ontmoedigend dat misschien ook is.
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VOORUIT
KIJKEN

Home I S
We hebben vaak de term

het hart is

thuis is waar

gebruikt. Dit is nog nooit zo

relevant geweest als nu.

WHERE THE
Onze huizen spelen een veel belangrijkere rol in

ons dagelijks leven dan alleen kost en inwoning.
Het moet zich nu, net als wijzelf, aanpassen

aan zoveel meer. Van ons beschermd en veilig

houden tot een verlengstuk van het kantoor, de

heart I S .
sportschool en onze sociale scene.

Onze trends voor 2022 weerspiegelen dit met
centrale thema’s die overal doorheen lopen.

Duurzaamheid is de ruggengraat van alle 5

de trends, waarbij welzijn en connectiviteit
belangrijke trend drijvers worden.

Bij elk verhaal krijg je een glimp te zien van onze
denkwijze achter elk verhaal. Dan hebben we
enkele Ideeën over wat ons zal inspireren om voor
de toekomst te ontwerpen en een daarbij passend
kleurenpalet wordt aangestipt.
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Chesterfield
grahambrown.com

KUSSENS
Dusky Pink & Grey Luxe

BEHANG

grahambrown.com

Lagom Geo Blush
grahambrown.com

SHOP THE LOOK

FUNCTION
Onze eerste trend doet precies wat het zegt op het blik Functioneren. Het is strak en minimalistisch met een gedempt
neutraal kleurenpalet. Enkele belangrijke kenmerken zijn strakke
lijnen, zachte randen en organische, natuurlijke materialen.

MUURDECORATIE
Pink & Grey
Art Deco Geo

VAAS

Ons Lagom Geo Blush-ontwerp is een geweldige keuze voor deze

Hanley Pot

trend, met zijn zachtroze kleurenschema en architectonisch

neptune.com

geometrisch ontwerp. Combineer dit papier met de verftinten Muted

grahambrown.com

Blush en Chesterfield, en ons Grey Luxe kussen om de Function-trend
in je huis te bereiken.

Muted Blush
grahambrown.com

PLANT
Sharon the Parlour Palm

FAUTEUIL

patchplants.com

Hay - Hallingdal
amara.com
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VERLICHTING
Textured Antique Brass Pendant
coxandcox.co.uk

BEHANG
Bouquet
grahambrown.com

KUSSENS

SHOP THE LOOK

Adeline Green Opulance
grahambrown.com

FOLKLORE
Folklore, is een mengelmoes van alles wat met kunst en cultuur te
maken heeft. Het is een frisse kijk op maximalisme en draait om

Sanguine
grahambrown.com

warme en huiselijke ruimtes en het creëren van nieuwe tradities uit
de oude.

Er is niet één manier om de look te bereiken, maar enkele van de
kenmerken van deze trend zijn handgemaakte items en warme diepe
tinten, waardoor het er een is om in ogenschouw te houden voor het
herfst-winterseizoen. Ons Bouquet behang is perfect voor deze trend
met zijn rijke kleuren en handgeschilderde bloemen. Combineer dit
met diepgroene en rode tinten Sanguine en Ecuador om de diepere

KLOK
Wood Pocket Watch

tinten naar voren te halen en voeg wat knusse kussens toe, zoals
Adeline Green Opulence en Indian Ink Blue om de look af te maken.

FAUTEUIL
York Scroll
johnlewis.com

grahambrown.com

Ecuador
grahambrown.com

KRUIK
Large Berry Gluggle Jug
glugglejugs.co.uk
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Lilac Metallic
KUSSENS

grahambrown.com

Lavish Dusky Pink &
Chelsea Stripe

BEHANG
Aqueous Geo Cobalt

grahambrown.com

grahambrown.com

SHOP THE LOOK

CELESTIAL
Celestial is de dromerige en etherische trend van 2022, perfect voor
degenen onder ons die zich opnieuw verbinden met onze spirituele
kant. Deze trend bevordert genezing en één worden met de natuur en
de planeet.

Deze look wordt gekenmerkt door nachtelijke hemelsblauwe tinten
en hemels roze, en zou zeker niet compleet zijn zonder een paar

MUURDECORATIE
Serene Waves
Framed Canvas
grahambrown.com

kristallen. Ons Aqueous Geo Cobalt-ontwerp belichaamt deze trend
met zijn gemarmerde achtergrond en perfect uitgelijnde zilveren
cirkels. Combineer met de tinten Brooklyn Blue en Thrace, samen met
ons Dusky Pink Lavish kussen om de Celestial-look te bereiken.

VERLICHTING
Lava Pendant Light
olivias.com

Brooklyn Blue
grahambrown.com

SALONTAFELS
Ethnicraft Heavy Aged
Mirror Coffee Table Set
amara.com

ROSE QUARTZ
Large Natural Rock
goodhoodstore.com
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LAMPENKAP
Small Hanging Birdcage
smallable.com

Arancia
BEHANG

grahambrown.com

Prism Yellow
grahambrown.com

SHOP THE LOOK

KAARS
Bubble Candle, Mauve
libertylondon.com

CUSTOM
Aan de andere kant van het spectrum hebben we Custom, dat
voor inclusie en diversiteit pleit en creatieve en speelse interieurs
aanmoedigt. Deze trend, met zowel felle als pastelkleuren, draait
helemaal om het creëren van vrolijke ruimtes.

Je kunt deze look bereiken met leuke en frisse meubels en
accessoires, en verftinten zoals Arancia en Free Spirit, of het Prism
Yellow behang!

KLOK
Parlene Marble Desk Clock
amara.com

KUSSEN
Jade Luxe
grahambrown.com

Free Spirit
grahambrown.com

BLOEMEN
Louise Bouquet
threesistersfarm.co.uk

DRESSOIR
West Elm Vivien Sideboard, Grey
johnlewis.com
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HANGENDE PLANT
Theodore

FOTOLIJSTEN

patchplants.com

Uyova Set of 3
Metal frames
laredoute.co.uk

BEHANG
Restore Midnight
grahambrown.com

SHOP THE LOOK

RECLAIM
Onze laatste trend, Reclaim, is een showstopper en de inspiratie
achter onze hele Wallpaper of the Year-collectie 2022. Deze trend
draait helemaal om de natuur die het door de mens gemaakte
terugwint en de planeet voor onszelf plaatst, dus het is geen
verrassing dat deze look veel planten en gerecyclede elementen
bevat.

Onze Wallpaper of the Year 2022, Restore Midnight, en onze Color
of the Year 2022, Breathe, zijn speciaal ontworpen voor deze trend,
zodat je er zeker van kunt zijn dat je de look er gemakkelijk mee kunt

ZEEPDISPENSER
Amber Glass Bottle
With Brass Pump

KUSSEN
Mulberry
Purple Opulence
grahambrown.com

bereiken. Wil je meer weten over onze Behang van het Jaar collectie
2022? Alles wordt onthuld op de volgende pagina...

notonthehighstreet.com

PLANT
Big Ken House Plant

Adeline

patchplants.com

grahambrown.com

BIJZETTAFEL
Tobak, Natural
Mango Wood

Breathe
grahambrown.com

swooneditions.com
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Cover Story

Introductie

RESTORE

D

it jaar is het tijd voor ons om te ademen en te herstellen
met onze Behang van het Jaar-collectie voor 2022!
Het valt niet te ontkennen dat de ontberingen van
de afgelopen jaren ons allemaal hebben gedwongen

om fundamenteel opnieuw te evalueren hoe we ons leven leiden.
We besteden meer tijd aan zelfzorg en denken na over hoe we onze
impact op het milieu kunnen beperken en ons opnieuw kunnen
verbinden met moeder natuur. Ons behang van het jaar voor 2022
Restore belichaamt deze verschuiving in ons leven.

ANG V
A

N

B

EH

2022
H
R E S TO R E M I D N I G H T & B R E AT H E

ET

JAAR
19

Het ontwerp van dit jaar, Restore, bevat een verscheidenheid
aan wilde, hangende planten op een kalkachtige, betonachtige
achtergrond die de onstuitbare krachten van de natuur imiteert
die de door menselijke maakbaarheid probeert terug te winnen.
Alle drie de prachtige kleuren zijn perfect afgestemd op onze kleur
van het jaar Breathe - een kalmerend middenblauw gemaakt
om rustige en rustgevende ruimtes te creëren. Ontworpen om
onze opgefriste gemoedstoestand en nieuwe levensstijl te
weerspiegelen, deze collectie is de perfecte weerspiegeling van
het komende jaar!

Naast de Midnight colourway is Restore ook verkrijgbaar in Sky
en Emerald paletten.

R E S TO R E M I D N I G H T & M A J E S T I C
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Perfect op elkaar afgestemde behang & verf
Het behang van het jaar en de kleur van het jaar zijn schitterende
voorbeelden van het perfect op elkaar afgestemde verf- en
behangaanbod van Graham & Brown. Elk behang in de uitgebreide
Graham & Brown-collectie wordt weerspiegeld door een precies
op elkaar afgestemde hero-verfkleur en drie coördinerende
tinten voor een complementaire volledige kameroplossing.
Als aanvulling op het behang van het jaar is de kleur van het
jaar: Breathe, samen met bijpassende kleuren Gowns & Crowns ,

Burnt Saffron en Majestic .

BREATHE

GOWNS & CROWNS

BURNT SAFFRON

MAJESTIC
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RESTORE

Sky

Koel en verfrissend, Restore Sky is de lichtere kleurstelling van
ons Behang van het Jaar 2022. Dit ontwerp zal de natuur en rust
zeker verwelkomen in je huis.
Met een rustgevend kleurenpalet van ijzig wit en hemelsblauw,
zal het zelfs de kleinste kamers opvrolijken. De prachtige,
botanische

lijnen

liggen

op

een

rustige

middenblauwe

achtergrond die perfect past bij onze kleur van het jaar, Breathe,
en zo de perfecte volledige kameroplossing voor uw huis creëert.

R E S TO R E S K Y

MERCURY

ROWING BOAT

BREATHE

MIZUMI
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RESTORE

Emerald

Reis naar de diepten van een mistig, tropisch regenwoud met
de rijke groene kleurstelling. Restore Emerald is een rustig maar
verfrissend ontwerp, gemaakt om het buitenleven in huis te
halen.
Met frisse groene, botanische lijnen die door de diepten van de
smaragdgroene achtergrond slingeren, is Restore Emerald zowel
opvallend als rustgevend en de perfecte aanvulling voor elk huis!

R E S TO R E E M E R A L D & B R E AT H E
MAGNOL

BREATHE

DAINTREE

ADELINE

27

“Deze rustgevende kleur
middenblauw is perfect voor
het creëren van rustige en
vredige ruimtes.”
Gemaakt als aanvulling op alle drie de kleuren van Restore, is
onze kleur van het jaar 2022 Breathe. Getrokken uit de mistige
blauwe tinten die aanwezig zijn in het behang van het jaarontwerp, is deze tint echt een verademing. Donker genoeg om
kleur en diepte toe te voegen, maar licht genoeg om verfrissend
te blijven, kan deze rustige tint bijna overal in huis worden
gebruikt zonder de ruimte te veel te beïnvloeden.
Deze rustgevende middenblauwe kleur is perfect voor het creëren
van rustige en vredige ruimtes en dat is precies wat we allemaal
nodig hebben voor het komende jaar, omdat we meer tijd nemen
om voor onszelf te zorgen en ons opnieuw te verbinden met de
natuur. Combineer met een van de drie Restore-kleurstellingen
en de ruimte is niet alleen vredig; Het wordt getransformeerd
naar een wilde maar rustgevende betonnen jungle die wacht om
ontdekt te worden.

29

B R E
A T H
E
31

Mercury
grahambrown.com

Breathe kan worden gecombineerd
met tooncombinaties om de
blauwe tinten volledig te accentueren zonder de
afleiding van andere delen van het kleurenwiel.
We raden aan om Breathe te gebruiken naast lichtere
blauwe tinten zoals Rowing Boat en Mercury.
Deze kunnen worden gebruikt als alternatief voor
een witte tint op plinten, waardoor de kleur wordt

BEHANG

benadrukt zonder in de schijnwerpers te staan.

Restore Sky
grahambrown.com

Of combineer met onze lichtere kleurstelling van
ons behang van het jaar 2022, Restore Sky. Met een
rustgevend kleurenpalet van ijzig wit en hemelsblauw,
zal het zelfs de kleinste kamers opvrolijken. Perfect op
onze kleur van het jaar, Breathe, afgestemd creëert
deze combinatie de perfecte oplossing voor de volledige
kamer.

Breathe

BURNT SAFFRON

K L E U R VA N H E T J A A R 2022
Breathe is een rustgevende middenblauw, perfect voor het creëren van kalme en
rustige ruimtes. Deze tint is extreem veelzijdig en werkt even goed in diepe en donkere
kleurenschema’s als in lichte en luchtige kleurenschema’s.

Omdat Breathe niet te licht of te donker is, is het de perfecte keuze voor de opkomende
trend van het doordrenken van kleuren, waarbij houtwerk en muren allemaal in
dezelfde tint worden geverfd. Deze methode is geweldig om ruimtes groter te laten
lijken en creëert een unieke look zonder overdreven te worden.

Als je liever een statement maakt,
waarom probeer je dan niet een
contrasterende tint?

Onze hele Behang van het jaar-collectie is geïnspireerd op de natuur, dus het is

Zet de koele blauwe tinten naast een

logisch om onze kleur van het jaar op je voordeur te gebruiken. Breathe is thuis in

warm diepgeel zoals Burnt Saffron of

de buitenlucht en gaat met zijn hemelsblauwe tinten op in de omgeving, terwijl het
buitenlicht geheel nieuwe tinten in de kleur naar voren brengt.

Majestic
grahambrown.com

Majestic; een dieper blauw. Waarom
niet een stap langs het kleurenwiel nemen met Restore
Emerald, het behang van het jaar 2022, zowel opvallend als
rustgevend, het is de perfecte aanvulling voor elk huis!
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VERWELKOM ONZE

MURAL

VAN HET JAAR

R

estore Midnight op maat gemaakte mural brengt
het buitenleven naar binnen met zijn op beton
geïnspireerde achtergrond die is teruggewonnen
door een verscheidenheid aan prachtige, wilde

planten. Met een unieke combinatie van diepe en frisse
blauwtinten, lopen de grootschalige botanische paden van het
ontwerp wild over uw muren.

Verkrijgbaar in de kleuren Midnight, Sky en Emerald, en op een
reeks luxueuze papierafwerkingen, het is ideaal voor mensen
die maximale impact willen maken in hun huis.

R E S TO R E M I D N I G H T B E S P O K E M U R A L & B R E AT H E
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ONZE

ECO

-BELOFTE
ONZE TOEWIJDING ALS BEDRIJF
AAN HET MILIEU.
Al meer dan vijfenzeventig jaar waarderen

klimaatneutraal bedrijf te worden vanaf

we onze verbondenheid met de natuur

januari 2022. We hebben ook een strikt

en

naast

innovatieplan geïmplementeerd om te

elkaar bestaan en elkaar ondersteunen.

de

manieren

garanderen dat we tegen het einde van

Sinds onze oprichting zijn we betrokken

het

bij

status hebben. De eerste fase van dit

organisaties

waarop

en

we

bewegingen

die

decennium

kwam

een

met

klimaat

zorgen voor de duurzaamheid van de

project

grondstoffen die we gebruiken, evenals

naar hernieuwbare elektriciteit vanaf

het aanpassen en verbeteren van onze

september

producten om ervoor te zorgen dat ze

uitstoot van het hele bedrijf met 29% zal

geen schadelijke chemicaliën afgeven

verminderen.

2021,

een

neutrale

verschuiving

waardoor

de

CO2-

aan klanten of het milieu. Als bedrijf zijn
natuurlijke elementen essentieel voor
ons

productieproces,

dat

onze

verf

op

van

het

water

waterbasis

maakt

tot de bomen die ons behang maken.
Momenteel zijn er voor elke boom die in
het proces wordt gebruikt er nog drie:
geplant, wat betekent dat we deze eeuw
verantwoordelijk zijn voor het planten

We zijn verheugd aan te kondigen dat
de volgende fase van het project de
aanplant

van

The

Graham

&

Brown

Woodland is, om te zorgen voor nieuwe
groei en aanvulling van gekapte bomen.
Aangezien ons bos 15 jaar nodig heeft om
volwassen te worden, ondersteunen we
momenteel internationale aanplant- en
duurzaamheidsprojecten over de hele

van ongeveer 16,5 miljoen bomen.

wereld.
Dit

jaar

wordt

onze

relatie

met

moeder aarde sterker, we beloven een
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RESTORE
& B R E AT H E
Afspeellijst September

Breathe
Midnight Sky
Breathin
Mood Ring
@victoria_road_restoration

@agi_at_59

Breathe Deeper
Lucy in the Sky
With Diamonds

LIEFS

Take My
Breath Away
Midnight

VO O R J U L L I E H U I Z E N

Breathe

Tag ons, plaats een review en word lid van de
Loving Home familie

One Night

YEARS & YEARS

MILEY CYRUS

ARIANA GRANDE

LORDE

TAME IMPALA

THE BEATLES

BERLIN

COLDPLAY

TAYLOR SWIFT

GRIFF

#grahamandbrown #lovinghome
#wallpaperoftheyear2022
Van woonkamers tot badkamers beneden, we

ZOEK GRAHAM&BROWN OP SPOTIFY OF DRUK OP

hebben al verbluffend gebruik van behang van

HET CAMERA-ICOON IN DE ZOEKREGEL

het jaar Restore gezien.
Waar zou jij het gebruiken? Laat het ons weten!

EN SCAN DE BOVENSTAANDE CODE

@northernstyling
39

grahambrown.com

