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HOME
Voor jou, door Graham & Brown

DE LENTE is BEGONNEN!
Een nieuw behang of fris likje verf zijn de
perfecte manier om de lente te beginnen…

In de schijnwerpers

ELSIE
Ter ere van internationale vrouwendag
duiken wij in de kleuren die vernoemd zijn
naar de medewerkers van Graham & Brown.

KLEINE RUIMTES,
GROTE IDEEËN
Je zal versteld staan hoeveel je kunt
doen met een kleine ruimte.

DECORATIE Playlist • Een ode aan de vrouwen die ons INSPIREREN • Een Liefdevol THUIS

Trend TALK
“We

nemen een kijkje in de
kleuren van de lente en de perfecte
kleurcombinaties om het nieuwe
seizoen te verwelkomen.”

H

et begin van de lente is voor

oranje en geel voortkomend uit opbloeiende

velen

bloemen de komende maanden.

het

reflecteren

startsein
op

onze

om

te

huizen

door ons te laten meevoeren

De

wereld

vierde

ook

internationale

in het optimisme dat de lichtere ochtenden

vrouwendag. In deze uitgave introduceren

brengen. In deze uitgave nemen we een kijkje

we

in de kleuren van de lente en de perfecte

inclusief mijzelf! Daarnaast zetten we Elsie

kleurcombinaties

in de schijnwerpers, de verfkleur vernoemd

om

het

hoognodige

warmere weer te verwelkomen!

een

paar

vrouwen

uit

ons

bedrijf,
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ELSIE
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IN HET NIEUWS
Heb jij ons al gespot?

BREATHE VERF
gezien bij HOUSE BEAUTIFUL

We zijn beroemd! Wij laten ons graag inspireren

DE VROUWEN VAN
GRAHAM & BROWN
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KLEINE RUIMTES,
GROTE IDEEËN
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EEN LIEFDEVOL THUIS

PALAIS GREEN BEHANG
gezien bij AD PRO

door de verschillende kleuren en prachtige
beelden tijdens het doorbladeren van de
beste interieurmagazines. Waar wij het meest
enthousiast van worden zijn natuurlijk de
ontwerpen en kleuren uit onze collectie,
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ontworpen in onze eigen designstudio.
TASMANIA VERF

DECORATIE PLAYLIST
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gezien bij LE JOURNAL LA MAISON

FLIGHTS OF SWALLOWS DIGITAAL BEHANG OP MAAT
gezien bij WONEN.NL

4

SECRET MOUNTAIN BLACK & WHITE
gezien bij ELLE DECORATION

5

K L E U R E N VA N
DE LENTE

lente
De tijd voor kleur is nu!

Terwijl de warmere seizoenen lente en zomer ons naderen, is het tijd te
reflecteren op ons interieur. Een nieuw behang of fris likje verf zijn de
perfecte manier om het lenteseizoen te beginnen.
Van vleugjes roze en geel tot frisse blauw- en groentinten – met onze
uitgebreide kleurencollectie weet je zeker dat je de juiste keuze maakt om
je huis op te frissen. Deze maand zijn we gek op alle groene dingen voor wat
betreft verf, en geven we speciale aandacht aan bloemendessins en hoe
deze voor alle seizoenen te stijlen zijn.

AMALFI WHITE

perfect gecombineerd met A M A L F I & A R A N C I A
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KL EU RE N van de LE NTE

KLEED
Hana Grey
oliverbonas.com

DIERENMAND
Seagrass Medium, Natural
made.com

BEHANG
Yasuni Lush
grahambrown.com

Het opfrissen van een kleine ruimte wordt

So Swamped

gemakkelijk gemaakt met onze selectie

grahambrown.com

lentebehang en -verf.
We hebben ons gericht op groene kleuren, als symbool voor rijkdom en
nieuw leven. Dit kleurenpallet is precies wat een saaie garderobe nodig
heeft. Door behang Yasuni Lush is een donkere kleine ruimte gemakkelijk

GIETER
The Smethwick Brass
Half Pint

licht en fris te maken. Ten slotte kun je het houtwerk hiermee laten
coördineren door gebruik van een groene tint als Ecuador of So Swamped,
wat als totaal voor een chique en stijlvolle uitstraling zal zorgen.

haws.co.uk

Ecuador
grahambrown.com

Gebruikt om diepte toe te voegen
aan de kasten. Beschikbaar in

GARDEROBE

zijdeglanslak voor zowel binnen
als buiten.
VLOERKLEED

LAMP

Mumbi Textured Wool & Jute

Light Chrome Armed

made.com

wayfair.co.uk
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KLE U R E N van de LE N T E

LAMP
Dixon Easy Fit Pendant
next.co.uk

BEHANG
Fiore Linen
grahambrown.com

Warm Mittens
grahambrown.com

Sla een nieuwe richting in bij het decoreren van de
keuken door gebruik van een kenmerkend behang
of verf.
Als eyecatcher voor bezoekers raden wij het behang Fiore Linen aan. Met
een neutrale achtergrond, weggezet tegen levendige gele en groene tinten,

Betty
grahambrown.com

creëer je een decor dat doet denken aan lentebloesem en zomerbladeren.
Om extra vleugjes kleur toe te voegen kun je dit behang goed stijlen met een
aanvullende groentint zoals onze verf Betty.

BARKRUK
Walnut Elm Wood & Black
cultfurniture.com

LIJSTEN
Pablo Picasso ‘Souris’ &
Seventy Tree Tropical Wood
johnlewis.com
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KEUKEN

KL EU RE N van de LE NTE

PLANT
Artificial Plant in Hanging Cement Pot
maisonsdumonde.com

Perfect voor het toevoegen van
kleine, dappere accenten aan je
kantoor.

Bikini
grahambrown.com

BEHANG
Glasshouse Flora Amethyst
grahambrown.com

We hebben allemaal een gevoel van positiviteit

Epoch
grahambrown.com

nodig bij het thuiswerken. Je thuiskantoor is een
Jewel in the
Crown
grahambrown.com

fantastische plaats om te starten met het creëren
van een kleurrijk interieur.
Glasshouse Flora Amethyst is ideaal voor de lente. Met haar heldere en
oppeppende kenmerken is dit bloemendessin perfect voor de warmere
maanden. Anderzijds bevat het ontwerp naast levendigheid, ook een
temperamentvol kleurenpallet wat goed in de winterseizoenen gebruikt kan
worden. Dit behang is goed te combineren met weelderige kleuren zoals onze
Jewel in the Crown verf.

STOEL
Montrose Button Back Midnight Blue Velvet

K A N TO O R

cultfurniture.com

KUSSEN
Dusky Pink Lavish
grahambrown.com
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BEHANG

Ook beschikbaar in
buitenverf.

Harmony Deep Sky
grahambrown.com

Shard
grahambrown.com

KUSSEN
Deep Blue Opulence
grahambrown.com

IN DE
SCHIJNWERPERS

Elsie
grahambrown.com

Er is geen betere manier om de
geschiedenis van onze vrouwen
in te duiken dan met Elsie.
Margaret Beardworth en Elsie Berry
Genoemd naar de eerste medewerker en oprichtend lid van
Graham & Brown, is deze verftint net zo trots en fantastisch

“ E L S I E WA S FA N TA S T I S C H
E N T R OT S O M E E N S T E R K E ,
WERKENDE VROUW TE ZIJN
M E T E E N S T E M .”

als de vrouw zelf, zoals haar achternicht en nu Senior
Brandmanager Donna Riley omschrijft. Ze heeft het respect
verkregen van alle mannen en vrouwen in het bedrijf. Ze is
nooit getrouwd en was een echte carrièrevrouw, wat vrij
ongewoon was in de jaren 1940. Deze inspirerende verfkleur
kan gebruikt worden voor een temperamentvolle uitstraling
in kleinere ruimtes, of als een verhelderende kleurtint in
grotere ruimtes. Combineer met het perfect bijpassende
behang Balance Deep Sky en omlijst met onze nieuwe Linum
ELSIE

Deepk Sky gordijnen, om echt in alle tinten van Elsie te

GORDIJN
Linum Deep Sky
grahambrown.com

duiken.
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M A R YA N N E
Hoofd afdeling design
Ik vind dat niemand perfect is
–

er

zijn

verschillende

acties,

ingrepen, creaties en ideeën die
ik bewonder, voortkomend uit
de meest bescheiden plekken die
mij inspireren de beste versie
van mijzelf te zijn. Ik word dus
niet specifiek geïnspireerd door
persoonlijkheden.
Iemand op een voetstuk zetten heb ik nooit gezond gevonden. Ik ben

De vrouwen die ons iedere dag

INSPIREREN

meer een realist en vrij pragmatisch ingesteld, dus ik heb ervoor

PAULA

gekozen geen onrealistische verwachtingen van mensen te hebben,
omdat niemand perfect is. Ik vind dat mensen menselijk mogen zijn

Kleur- en trendspecialist

en kleine prestaties kunnen bereiken in hun leven, zonder dit iedere
seconde van de dag te hoeven waarmaken.

Ik word geïnspireerd door Barbara Hulanicki. Van
het eerste moment dat ik met haar werkte is ze

Wat ik wel belangrijk vind is het respect naar mijn ouders en het feit

altijd al erg nuchter geweest en enorm gezellig.

dat ik naar ze opkijk. Ze hebben altijd hard gewerkt en ondanks dat

Ze heeft gefeest met the Stones en geschiedenis

we niet veel geld hadden toen ik klein was, was ik rijk van liefde.

geschreven in de modewereld met haar merk Biba.

Wat is een betere manier om internationale vrouwendag te vieren dan het

Ze hadden samen 5 banen om mijn broer en mij gekleed, schoon,

Ze is vandaag de dag nog steeds erg relevant. Ik

woord te geven aan de vrouwen die ons iedere dag inspireren? Om deze

gevoed en warm te houden. Mijn moeder had 3 banen en mijn vader

heb een paar uur met haar doorgebracht toen ze

2. Ze hebben elkaar ontmoet toen ze 17 jaar waren, en nu 52 jaar later

the House of Wallpaper (UK) bezocht een paar jaar

knuffelen en lachen ze nog steeds. Ze zijn makkelijk om mee te praten

geleden. Ik heb genoten van haar gezelschap en ben

en de meest liefhebbende mensen die ik ooit heb ontmoet. Echter,

door haar geïnspireerd om nog een lange tijd in de

ik vind een rolmodel iemand die ik wil zijn – iemand waar ik mijn

designwereld te blijven knallen!

gelegenheid te herdenken, hebben wij een aantal van de geweldige vrouwen
bij Graham & Brown gevraagd om hun eigen vrouwelijke rolmodel te delen en
uit te leggen wat hen inspireert.

ouders trots op wil laten zijn, ondanks dat ze waarschijnlijk al trots
zijn, net als ik ook trots ben op mijn kinderen. Een rolmodel is iemand
waarnaar ik mijn kinderen op wil laten kijken, wat ze waarschijnlijk
al doen. Iemand die mijn vrienden en collega’s kunnen bewonderen.
Een rolmodel is de toekomst voor mij – de persoon die ik wil zijn voor
iedereen. Misschien zal ik deze persoon nooit worden, maar ik kan dit
altijd blijven proberen.

LISA

.

JODY

Finance & IT manager
Ik

heb

veel

bewonder
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verschillende

Kelly

Holmes,

redenen!

Ik

Stylist

gepensioneerd

middenafstandsatlete. Kelly was gespecialiseerd in de 800

Ik ben zo gelukkig geweest om in mijn leven omringd te worden door

en 1500 meter afstand en won gouden medailles tijdens de

fantastische vrouwen. Zowel thuis als op het werk en in mijn sociale

Olympische Spelen in Athene in 2004. Ze heeft dit gedaan

leven. Echter, ik wil graag een speciale shout-out geven naar mijn

ondanks

haar

moeder Wendy. Naast het zijn van de absolute topvrouw in de rol van

carrière. Ik aanbid haar veerkracht en vastberadenheid om zich

mijn moeder, was zij de inspiratie voor mijn creativiteit. Ze is ook een

te blijven verzetten tegen elk moeilijk probleem dat op haar pad

ontwerper; toen ik klein was ging ik met haar naar het werk om alle

komt, alsook haar eerlijkheid en transparantie bij het delen van

prachtige dingen te bekijken die ze had ontworpen. Het betekende

enkele van haar donkerdere momenten en hoe zij die te boven

ook dat mijn kostuums altijd van het hoogste niveau waren, en je

is gekomen

kunt je de kwaliteit van mijn etui op school wel indenken.

verscheidene

blessures

en

tegenslagen

in
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Kleine Ruimtes
G R OT E I D E E Ë N
Als je weinig ruimte hebt kan het verleidelijk zijn om weg te blijven van kleur
en behang, en de muren gewoon wit of beige te schilderen. Je zal versteld
staan van hoeveel je kunt doen met een kleine ruimte.
Een van de grootste misverstanden met het decoreren van kleine ruimtes,
is dat je geen donkere kleuren kunt gebruiken. Daarentegen kunnen diepe
kleuren een gezellig en knus effect creëren. In plaats van het proberen
te verbergen van je kleine ruimte, probeer het te omarmen met diepe
en intrigerende tinten zoals onze bekende Adeline groentint, of de rijke
juweelkleur Epoch.
Als je niet zo ver wilt gaan met het verven van alle vier de wanden in een
gedurfde kleur of het aanbrengen van behang, kan het gebruik hiervan op
meubilair ook een perfecte manier zijn om diepte toe te voegen. We raden
aan onze rijke, fluweelachtige blauwkleur Trouble te gebruiken, met een
suikerachtige rozetint zoals Ellie om licht terug te brengen in de ruimte.

T RO U B L E

gecombineerd met E L L I E

B R E AT H E

TOP TIP: Verf een kastje in dezelfde kleur als de wand – dit zorgt
voor de illusie dat je kastje zich verlengt naar de muur, wat zorgt
voor een gevoel van meer ruimte! Anderzijds zijn toiletten een
fantastische plek om voor groot te gaan in een kleine ruimte.
Midnight Tropic is een levendig en intrigerend behang en gaat
perfect samen met de bijpassende, diepe verfkleur Glasshouse.
Deze geweldige combinatie maakt je kleine ruimte groots.
Zelfs met beperkte ruimte is het geweldig op welke creatieve
manieren je je huis kan decoreren. Dus hoe je ook kiest je kleine
ruimte te decoreren, zorg dat je ideeën groots zijn!

M I D N I G H T T RO P I C
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gecombineerd met G L A S S H O U S E

D E C O R AT I E P L AY L I S T

Maart afspeellijst

@angelodonnelldesigns

@organisedbycharlotte

HIMITSU JADE BEHANG

DAINTREE BEHANG

Go Where You
Wanna Go
Spring Affair
Roar

H OU D VA N

Respect

JE HUIS

@midnitetalkshow
AU G U S T, B O B B I & A LO H A V E R F

Good as Hell
You Don’t Own Me

Tag ons, plaats en review en word deel
van onze Loving Home familie.

Girl on Fire

THE MAMAS AND THE PAPAS

DONNA SUMMER

KATY PERRY

ARETHA FRANKLIN

LIZZO

LESLEY GORE

ALICIA KEYS

Born this Way

LADY GAGA

Wings

LITTLE MIX

Just Fine

MARY J. BLIGE

OPEN DE SPOTIFY APP, KLIK OP ZOEKEN,
KLIK OP HET CAMERA-ICOONTJE EN SCAN DE
CODE HIERBOVEN.
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@squiffy.mill.interiors

@mayrosevintage

@halifaxpapertrails

TIPI VERF

E D O T O I L E N AV Y B E H A N G

SKULLS BEHANG
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grahambrown.com

