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Voor wie veel buiten de deur kwam
voor werk en andere afspraken was
de woning vooral een plek om tot
rust te komen. Vanaf maart van dit
jaar veranderde dit voor de meesten.
Yogales? Thuis op een matje met
een tablet. Je wekelijkse rondje
sportschool? Ook thuis. Naar Spaanse
les of een andere cursus? De lessen
werden online voortgezet. Naar je werk
gaan? Nee, vanuit huis werken. De
woorden ‘huis’ en ‘thuis’ hebben sinds
corona een andere lading gekregen. En
omdat de trend van vanuit huis werken,
leren en sporten lijkt door te zetten,
merken we dat we ruimte tekort komen
om ongestoord ‘ons ding’ te kunnen
doen. Wij hebben 5 tips voor je om meer
ruimte te creëren in je huis.
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5 TIPS OM THUIS
ONGESTOORD ‘JE
DING’ TE DOEN
CONTENT4BIZZ

1. BENUT JE TUIN
Als je bereid bent een stukje grond op te offeren, is de tuin
is bij uitstek geschikt voor een buitengebouw. Je kunt er
natuurlijk één laten bouwen door de aannemer. Maar er
zijn ook gespecialiseerde bedrijven. Wat denk je van een
zeecontainer in je tuin die je extra ruimte biedt voor een
zwembad, kantoor, bar of yogaroom?
2. DEEL JE HUIS ANDERS IN
Als je eens kritisch naar de indeling van je huis kijkt, zie
je vast dat die anders kan. Zo kun je een grote hal kleiner
maken en deze ruimte anders benutten. Of die garage, waar
alleen wat fietsen in staan? Zou die kleiner kunnen, zodat je
daar plek hebt om wat anders te doen?
3. MAAK GEBRUIK VAN DE ZOLDER
De zolder is typisch een ruimte die vaak alleen als opslag

dient of waar een logeerbedje staat. Daar is zoveel meer
mogelijk! Zeker als je er dakkapellen laat plaatsen, ontstaat
er een enorme kamer met veel licht.
4. GA HET DAK OP
Heb je een plat dak op je garage of ergens anders in de
woning, dan kun je daar een extra verdieping op bouwen.
Het is relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren, vaak al
in één dag. Gemiddeld betaal je tussen de 15.000 en 50.000
euro voor een nieuwe opbouw.
5. ZORG VOOR EEN SCHEIDING
Als je thuis een kantoorruimte hebt waar twee of meer
personen kunnen werken, is het fijn als je privacy hebt en je
je kunt concentreren. Met een akoestische scheidingswand,
die je eventueel kunt verrijden, kan de een lekker bellen en
de ander rustig wat lees- en schrijfwerk doen.

Heb jij een goede tip? Laat het ons weten via magazine@nd.nl. De leukste tips plaatsen we in Vier de winter.
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SLAAP GOED
DEZE HERFST
Het wisselen van de jaargetijden
is vaak een onrustige periode
in het leven. De warme zomer
is definitief voorbij en de herfst
dient zich onstuimig aan. Ook
wordt men bij de abrupte
temperatuurwisselingen sneller
grieperig of verkouden. Wat doet
u meestal als u zich minder fit
voelt?
Het antwoord is vaak simpel: u gaat naar bed. Of
dit nu overdag is of een avondje op tijd naar bed,
slaap is het beste medicijn. Geen paracetamol
of ibuprofen kan hier tegenop! Gelukkig wordt er
steeds meer aandacht aan slaap als een van de
belangrijkste voorwaarden voor gezondheid en
herstel besteed. De andere twee voorwaarden,
voeding en beweging, zijn nu echt ingebakken in
onze samenleving. Bij het investeren in gezond
slapen kan nog weleens een drempel ontstaan.
APK VOOR UW MATRAS
Eigenlijk wel vreemd: de auto waarin u rijdt gaat
elk jaar verplicht naar de garage, maar onze eigen
gezondheid, of het bed waarin we gemiddeld een
derde van ons leven doorbrengen, niet. Wees
kritisch en neem uw eigen matras onder de loep.
Hoe oud is deze en is deze goed onderhouden?
Een goed matras gaat gemiddeld tussen de acht
en tien jaar mee. Hierna kunnen de materialen hun
werkingskracht verliezen. Een topdekmatras, ook
wel topmatras of topper, gaat ongeveer vijf jaar
mee.
KIES BEWUST VOOR UW MATRAS
Heeft uw matras last van kuilvorming, is uw
matras te hard of is het gewoon tijd voor
vernieuwing? Kies bewust voor uw matras
en durf te investeren in de kwaliteit van uw
nachtrust. Welk matras biedt wat u nodig heeft?
Staat de hoogte van een matras bovenaan uw
wensenlijst of heeft de aanpasbaarheid prioriteit?
Wilt u een matras die goed ventileert of een
die uit natuurlijke materialen bestaat? Deze

slaapwensen worden door de slaapspecialisten
bij Slaapboulevard Kwakernaat naast persoonlijke
factoren gelegd (slaaphouding, lichaamsbouw,
slaapklimaat, etc.) en samen met u gefilterd tot
het perfecte matras.
SLAAPHOUDING
Gezond slapen hangt niet alleen af van een
goed bed. Ook een goede slaaphouding is van
essentieel belang. Wat is de impact van iedere
nacht acht uur slapen in een verkeerde houding of
op een verkeerde matras, verkeerd hoofdkussen
of bed?
Onrustig slapen komt vaak door een te hard
matras. Hierdoor ontstaat er te veel druk op de
schouders en heupen, en kan uw ruggengraat
niet zijn natuurlijke curve volgen. Zachter slapen
is dan beter en werkt daarnaast drukverlagend.
Let wel op dat uw matras niet té zacht is, hierdoor
zal uw wervelkolom niet meer mooi recht liggen.
Breng ook uw slaaphouding in kaart. Sommige
houdingen lijken comfortabel, maar kunnen
het lichaam juist belasten. Neem bijvoorbeeld
buikslapen: door de verkeerde uitlijning van de
schouders staan uw spieren onder spanning,
waardoor nekklachten kunnen ontstaan.
HOOFDKUSSEN
Bij een slechte slaaphouding hoeft niet per se uw
matras de boosdoener te zijn. Neem ook eens uw
hoofdkussen onder de loep. Slaapt u liever op uw
zij, zorg er dan voor dat uw kussen niet te hoog is.
Het mag niet dikker zijn dan vijftien centimeter.
Idealiter moet de hoogte van uw kussen

overeenkomen met de breedte van één schouder
om uw nek in de juiste positie te houden. Als u een
buikslaper bent, gebruik dan het dunste kussen
dat u kunt vinden. Het is beter om helemaal niet in
deze houding te slapen, aangezien de hele nacht
met uw hoofd naar één kant gedraaid liggen, uw
nek belast.
DE GROTE SCHOONMAAK
Slapen gaat niet alleen over de slaapkwantiteit
(hoeveel uur u per nacht slaapt) maar juist om uw
slaapkwaliteit (hoe effectief uw slaap is). Tijdens
het slapen spoelen uw hersenen als het ware
schoon. Een goede, diepe slaap betekent dat uw
hersenen de tijd en de kans krijgen om zich te
reinigen. Ook zorgt een goede nachtrust ervoor
dat u uw emoties van de dag goed kunt verwerken
en dat u onthoudt wat u overdag hebt geleerd.
Slecht of ondiep slapen vreet letterlijk aan de
hersenen. Soms wordt u moe wakker, zelfs nadat
u op tijd naar bed bent gegaan. Als u niet goed
in uw diepe slaap kunt komen, rust u geestelijk
slecht uit.
Bij Slaapboulevard Kwakernaat komen wij voor uw
nachtrust graag ons bed uit. In onze showroom
van 4000 m2, de grootste in regio Rotterdam en
omstreken, vindt u de complete collecties van de
beste beddenmerken terwijl u toch de zekerheden
en service van de lokale specialist ontvangt. We
zorgen ervoor dat u in het juiste bed slaapt en
onder het juiste materiaal dekbed en textiel ligt.
Want voor welk merk u ook kiest, we kijken samen
met u naar de optimale samenstelling van uw bed
en slaapkamer om ook in de donkerste herfstnachten tot een optimale nachtrust te komen. Uw
nachtrust, onze zorg.

SLAAPBOULEVARD
KWAKERNAAT
Boonsweg 7
Ind. Terrein Heinenoord
www.slaapboulevard.nl
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HOE SLIMME
APPARATEN
JE HUIS
COMFORTABEL
MAKEN
CONTENT4BIZZ

Er zijn steeds meer apparaten die
automatisch dingen regelen in huis.
Vanaf afstand (vanuit je luie stoel
of als je buitenshuis bent) kun je de
gordijnen dicht of open doen, de
temperatuur regelen en de planten
water geven. Slimme apparaten zijn
verbonden met internet en communiceren met jou via bijvoorbeeld
jouw smartphone. Wij zetten er een
paar op een rij, die jouw huis en leven comfortabel maken.
FOTO: PIXABAY
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THERMOSTAAT
Met een slimme thermostaat kun je de temperatuur vanaf
afstand regelen met je tablet of telefoon. Je kunt aangeven
hoe laat je thuis bent, zodat je huis dan al lekker warm
is. Je kunt ook zelf instellen op de thermostaat op welke
uren hij aan staat en op welke temperatuur. Zo vergeet je
hem ook niet uit te zetten. Comfort en duurzaamheid gaan
hierbij hand in hand! Eneco heeft bijvoorbeeld ‘Toon’. Deze
thermostaat is geschikt voor alle typen cv-ketels.
KOFFIEAPPARATEN
Nooit meer te laat op je werk omdat je moest wachten op je
bakje koffie. Met een slim koffieapparaat zet je koffie vanuit
je bed of vanaf de bank. Met een app geef je aan welke
soort je wilt hebben en het koffieapparaat zet meteen jouw
latte, cappuccino of espresso. Zo kun je snel douchen en
staat jouw heerlijke koffie op jou te wachten in plaats van
andersom. Op één van de Siemens apparaten kun je wel tien
koffierecepten instellen.
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BLOEMPOT
Houd je heel erg van planten maar heb je geen groene
vingers? Dan is een slimme bloempot een uitkomst. Deze
bloempot heeft een waterreservoir, dat de planten of
bloemen automatisch water geeft. De bloempot van het
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merk Parrot heeft ook nog eens vier ingebouwde sensoren
die aangeven hoe het met jouw plant gaat.
SPEAKER
Wil je muziek luisteren, maar zit je net lekker, dan kun je door
middel van spraak de speaker aanzetten. Er zijn zelfs boxjes
die automatisch aangaan als je binnenkomt en uitgaan als
je het huis verlaat. De Sonos One bijvoorbeeld heeft een
goede geluidskwaliteit en komt goed uit de bus qua prijskwaliteitverhouding. Uniek is dat Sonos met de slimme
assistenten van Google én Amazon werkt.
GORDIJNEN
Je hoeft zelfs de gordijnen niet meer open en dicht te doen!
Als de zon opkomt, gaan ze open. Je kunt er eventueel zelf
een tijdslot opzetten. Dit is erg handig voor als je op vakantie
bent. De gordijnen gaan elke ochtend en avond open en
dicht, waardoor het lijkt alsof je thuis bent. Het merk Slide
heeft een systeem dat op vrijwel elke gordijnrail werkt en
eenvoudig te installeren is. Er zijn genoeg slimme apparaten
om ons dagelijks leven comfortabeler te maken. Bovendien
zorgt ‘Internet of Things’ ervoor dat we bezuinigen op de
energiekosten. Ook is het veiliger in huis, denk daarbij aan
slimme sloten, sensoren en camera’s. Alles te bedienen en te
bekijken vanaf je smartphone!
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UNIEKE

KEUKENFORMULE
Wij zijn de meest ﬂexibele
keukenspecialist van Nederland. Met
onze compleet uitgeruste showroombus
brengen wij een uitgebreide collectie bij
u thuis. Uw woning is onze showroom!

Inspiratie op doen? Ga naar:

www.homekeukens.nl

DIT MAAKT ONS UNIEK:
Het hele traject in eigen beheer
Uw nieuwe keuken direct bekijken
met Virtual Reality
Geen aanbetaling
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Interieurtrends 2021

Kleuren en materialen
De interieurkleuren voor het nieuwe jaar zijn veel bruintinten,
terracotta en oudroze. Warme aardetinten zijn de basis en
zwart wordt vervangen door bruin, want bruin is warmer en
zachter. Natuurlijk hoef je helemaal niet al deze kleurtrends
te volgen, maar het kan een goede inspiratie zijn voor wat
meer kleur in je interieur. Met verf, stoffen of behang kun je
je huis een totaal andere uitstraling geven.
Ronde en organische vormen zorgen voor een fijn gevoel en
een speels effect. Deze organische vormen zijn veel te zien
in meubels, behang en in woonaccessoires. Denk hierbij aan
bogen als doorgang, banken met ronde hoeken en cirkels
van verf op de muur. Meubels worden bekleed met zachte
en aaibare stoffen zoals velours en rib. De grafische vormen
van de jaren vijftig en zestig zijn weer terug in behang en
gordijnstoffen. Over behang gesproken: het is na jaren weer
razend populair! Een behangprint is de perfecte aanvulling
die je interieur meer laat spreken. Deze wordt gebruikt op
wanden maar ook op plafonds of op saaie kastenwanden.
Materialen als hout en rotan zorgen voor een warme en
natuurlijke sfeer in huis. Hout wordt gecombineerd in
verschillende kleuren van licht eiken tot donker notenhout.
Verticale houten latten worden gebruikt als kastdeuren,
roomdivider maar ook als aftimmering van een keukeneiland.
Dus laat die ouderwetse schrootjes nog even zitten, want ze
zijn straks weer helemaal hip!

Het najaar is het moment
om het extra gezellig te maken in huis. Het wordt frisser
en vroeger donker. Oktober
is gekozen tot de woonmaand van het jaar. De nieuwe interieurcollecties en
verfkleuren liggen in de winkels. Dus heb je zin in een
Persoonlijk interieur
knus najaarinterieur, dan
Laat de interieurregels maar los: de uitdaging is om je eigen
stijl te ontwikkelen, te experimenteren, zodat een persoonlijk
kun je aan de slag! Wat zijn
en origineel interieur ontstaat. Dat persoonlijke interieur met
een verhaal wordt steeds belangrijker. Door verschillende
de nieuwe interieurtrends
kleuren en materialen te mixen krijg je een karaktervol
resultaat. Dit is goed te zien bij de jonge generatie die
moeite vintage items combineert met modern design
en hoe kun je ze in je eigen zonder
en reissouvenirs.
En vergeet de gallery wall niet! Dit is een veelgebruikte
huis toepassen?
manier om het interieur meer persoonlijkheid te geven. Hang
kunst en prints bij elkaar op één wand en mix met kleuren
en stijlen. Laat je creativiteit de vrije loop, zo ontstaan de
Juist dit jaar zijn we ons er
mooiste combinaties!
vind je dit allemaal wat te heftig en wil je vooral
extra bewust van geworden Misschien
een gezellig huis om op adem te komen. Natuurlijke
materialen en zachte kleuren zorgen voor een prettige,
sfeer in je interieur. Combineer hout, rotan en
hoe belangrijk thuis is. Nog rustige
bamboe met natuurlijke stoffen en haal kamerplanten in
huis.
nooit zijn we zo veel thuis
Natuur in huis
geweest, misschien is thuis
De natuur speelt een belangrijke rol in het interieur van nu.
vanaf nu altijd anders dan
Dat is niet zo gek in deze drukke tijd: in de natuur kom je
tot rust. Het groen van buiten haal je naar binnen en zorgt
voor een goed gevoel en positieve energie. Kamerplanten
voorheen. Thuis is je basis:
zijn onmisbaar in deze trend. Waar we een paar jaar geleden
voorzichtig wat groen in huis haalden, zijn onze groene
een plek om jezelf te zijn en
vingers inmiddels gegroeid. In 2021 kiezen we niet voor
kleine kamerplanten maar voor grote planten en bomen in
huis. Laat gerust een hoek in de kamer vrij voor een groep
tot rust te komen.
FLEXA KLEURENTRENDS 2021

FLEXA KLEURENTRENDS 2021

JOUKE DRAAIFAUTEUIL VAN
WOOOD

met grote planten. In plantenbakken worden meerdere
soorten planten bij elkaar gezet als groene afscheiding. Zelfs
in de keuken, badkamer en op de werkplek zijn kamerplanten
onmisbaar.
We worden ons ook steeds bewuster van duurzaamheid.
Denk hierbij aan goede isolatie, zonnepanelen en keuzes die
we maken met zorg voor het milieu en klimaat. Zo worden
er steeds meer meubels gemaakt van afvalmaterialen en
proberen we bewuster om te gaan met nieuwe aankopen.
Tweedehands en vintage meubels passen goed bij deze
interieurstijl en zijn vaak veel origineler dan de nieuwe
varianten.

FOTO VOORPAGINA: NEDERLANDS DESIGNMERK ZUIVER

Flexibel interieur

MARIJE DEVELING – MAISON BELLE

Nu thuiswerken normaal is geworden heeft ons huis
meerdere functies gekregen. Werk en privé worden steeds
meer gecombineerd dus komen er flexibele interieur
oplossingen.
Kastenwanden met geïntegreerd werkblad als flexibele
werkplek. Een bureau in de woonkamer: overdag als
werkplek en ’s avonds als sfeervolle side-table. Flexibeler
zijn we ook met elementen-banken die snel en gemakkelijk
omgezet kunnen worden. Met de juiste meubels en indeling
kan vaak veel meer dan je denkt.
Cocoonen: gordijnen dicht met een kleedje op de bank
heerlijk bijkomen na een drukke dag. Dat is waar het
thuis steeds meer om draait dus dat fijne gevoel en die
ontspanning hebben we nodig. Zeker nu het woonhuis ook
gebruikt wordt om te werken. Ruim ‘s avonds je werk op en
geniet van je fijne plek en van elkaar. Voelt je huis niet prettig
meer? Dan is het misschien tijd om het met deze trends
gezelliger te maken. Je zult merken hoe fijn dat is.
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TEAK OSCAR DESK VAN
ETNICRAFT
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VLOERKLEDEN | PVC VLOEREN
LAMINAAT VLOEREN | VINYL | TAPIJT | MATTEN| GORDIJNEN
BINNEN ZONWERING
sŝŶǇů

ULGERSMAWEG 24 | GRONINGEN | WWW.BARLETTA.NL

Wie hout kiest,
kiest karakter.

Speciaal voor lezers van
het Nederlands Dagblad

GRATIS

ONDERHOUDSPAKKET*
BIJ AANSCHAF VAN
EEN VLOER.

Specialist in echte houten vloeren,
laminaat, PVC en kurk

Bezoek onze showrooms
Amersfoort Kamp 37
tel. 033 - 47 555 01
Ede Vening Meineszstraat 2
tel. 0318 - 621 572

9,2

Onze klanten geven ons gemiddeld
een 9,2 op basis van 188 ervaringen.
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Of bekijk honderden vloeren op
hollandparket.nl
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* Met een gemiddelde waarde van 70 euro.
Op vertoon of vermelding van deze advertentie.
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1. Tot rust komen in onze showroom
:HJXLWGHKHFWLHNYDQKHWOHYHQ(HUVWNRɝ
H
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Hierna doen we een meting in de cabine met testbed.

2. Inventarisatie van wensen en/of klachten
Intakegesprek. Wat zijn uw wensen en klachten.

.HX]HYRRUPDWHULDDOHQVW\OLQJ
We maken het hele plaatje kompleet naar uw wensen.

www.slaaphof.nl
T. +31 (0)341 410 164
Deventerweg 2, Harderwijk
ONTDEK ZELF DE UNIEKE AANBIEDINGEN VAN DIT NAJAAR.

Slaaphof. Beter uitgerust.
WWW.SLAAPHOF.NL/aanbiedingen OF BEL GERUST VOOR MEER INFO 0341-410164

ND
WONEN

TOE AAN EEN NIEUWE VLOER?
CONTENT4BIZZ

Een vloer is enorm sfeerbepalend. Ga je verhuizen of verbouwen? Grote kans dat deze grote
oppervlakte vervangen
moet worden. Ook al zijn
die jaren-tachtigtegels

MARMOLEUM
We willen steeds duurzamer leven en dat zie je ook
terug in vloeren. Marmoleum is gemaakt van natuurlijke
grondstoffen en is een CO2-neutraal product. Maar dat is
niet de enige reden dat deze soort populair is. De vloer kan
tegen een stootje en wordt zelfs mooier na jaren. Daarbij
kun je hem makkelijk schoonhouden en ziet hij er prachtig
uit! Of je nu een strakke of warme inrichting hebt, voor elk
interieur is er marmoleum! Forbo Marmoleum is één van de
bekendere merken.

HONGAARSE PUNT
De ‘Hongaarse punt’ lijkt op het eerste gezicht op de
‘visgraat’, maar hij oogt rustiger. Hij is namelijk in een andere
hoek gelegd. Visgraat wordt onder een hoek van 90 graden
gelegd en de Hongaarse punt onder een hoek van 60 of
45 graden. Zo krijg je het punteffect. De vloer past perfect
in grote en kleine ruimtes. Deze vloersoort is er, net als de
visgraat, in verschillende materialen. Het leggen van deze
vorm is specialistisch werk. Laat dit door een vakbekwaam
bedrijf uitvoeren.

VISGRAATVLOER
De visgraatvloer is enorm populair. Kies je hier voor, dan
heb je gelijk een rijke uitstraling in je huis. Van origine kwam
deze vloer namelijk alleen in de duurdere huizen voor. Nu je
hem ook in andere materialen kunt krijgen en hij bovendien
makkelijk(er) te leggen is, zie je hem overal terug. En wees
niet bang dat je je niet kunt onderscheiden, want er zijn
zoveel soorten, materialen en tinten dat de visgraat in elk
interieur past. Hout is bijvoorbeeld een dure, maar wel
duurzame (!) variant en PVC is een stuk prijsvriendelijker.

BETONLOOKVLOER
Betonlook kun je aanbrengen op vloeren, wanden en
meubels. Deze look is zeer geschikt voor een mooie,
industriële en moderne uitstaling.
Er zijn veel merken en soorten op de markt. De vloeren
zijn er van robuust tot egaal. Ze zijn er op basis van kalk
of gips, maar ook op basis van cement en hars. Beton Ciré
bijvoorbeeld is 100 procent waterdicht, sterk, slijtvast,
hygiënisch en schimmelwerend, en is hierdoor geschikt voor
badkamers en keukens.

nog prima in conditie
en leg je er een modern

FOTO: PIXABAY

kleed op, ze matchen
niet. Niet met de tijdgeest
en niet met jouw interieur. Waar let je op bij het
kopen van een nieuwe
vloer? Welke soorten zijn

FOTO: PIXABAY

‘van nu’? Wij lichten er
vier uit.
FOTO: 123RF
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VERLICHTING;
ENERGIE BESPAREN
EN TOCH SFEER IN
HUIS
CONTENT4BIZZ

Verlichting is van bittere noodzaak uitgegroeid tot een van de sfeermakers
in huis. Maar deze tijd vraagt om duurzaamheid en daarom zoeken we naar
oplossingen waarbij je én energie bespaart én sfeer creëert. Met een goed,
duurzaam lichtplan zorg je voor een
lager energieverbruik en een lagere
CO2-uitstoot, verminder je lichtvervuiling en maak je in veel gevallen gebruik
van recyclebare producten. Hieronder
een aantal opties die bijdragen aan
jouw duurzame lichtplan.
FOTO: 123RF

LED-VERLICHTING
LED-verlichting is de nieuwste vorm van duurzame
verlichting. LED-verlichting verbruikt 65 procent minder
energie dan ‘gewone’ lampen. Dit komt omdat maar 5
procent van de energie wordt omgezet in warmte, de
overige 95 procent wordt omgezet in licht. Deze lampen
geven evenveel licht als de traditionele, maar verbruiken
veel minder energie. Daarbij komt dat de levensduur veel
hoger is. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.
LED-verlichting is duurder in aanschaf, maar gaat veel
langer mee. Het idee dat LED ongezellig is, is niet meer
terecht. Tegenwoordig zijn er veel lampen in warme tinten,
die nauwelijks te onderscheiden zijn van de ouderwetse
gloeilampverlichting.
DIMMER
Een andere manier van duurzame verlichting is het gebruik
maken van dimmers. Dat zijn schakelaars waarmee de
spanning van de verlichting geregeld wordt. Door een
dimmer in te stellen kun je de lichtsterkte van de lamp
veranderen en kun je die aanpassen aan de gewenste
sfeer. Bij dubbele dimmers kun je op één dimmer twee
lichtpunten aansluiten. Deze kun je onafhankelijk van
elkaar bedienen. Een voordeel van een dubbele is dat je
maar één inbouwdoos hoeft aan te schaffen in plaats van
twee. Wanneer je een lamp voor 50 procent dimt, is het
stroomverbruik meteen een kwart minder. Door een lamp te
dimmen daalt niet alleen het stroomverbruik, maar stijgt ook
de levensduur. De meeste lampen, behalve spaarlampen,
zijn dimbaar. Ook voor LED-verlichting geldt dat.
SENSOREN
Voornamelijk bij buitenverlichting is het duurzaam
als verlichting werkt op sensoren. Er zijn lampen met

bewegingssensoren. Die reageren op warmte, waardoor de
lamp alleen aangaat als er iemand in de buurt van de sensor
komt. Hierdoor laat je de lamp nooit onnodig aan staan en
jaag je ongenode gasten meteen weg, handig! Naast een
bewegingssensor bestaat er ook een licht-donkervariant.
Deze sensor zorgt ervoor dat het licht gaat branden als het
donker wordt. Deze lampen branden dan de hele nacht en
gaan in de ochtend vanzelf weer uit. Een sensorlamp sluit je
aan op de muur zonder stroom te gebruiken.
Sensoren zijn ook handig om te gebruiken in ruimtes
waar niet continu mensen zijn, zoals vergaderruimtes of
opslaglocaties. Hiervoor bestaat er verlichting met een
aanwezigheidsdetectie. Is er iemand aanwezig in de ruimte,
dan gaat het licht aan en zodra er niemand meer is gaat
het uit. Hiermee kun je 10 tot 90 procent besparen op
het energieverbruik, afhankelijk van de brandtijd van de
verlichting.
DAGLICHTREGELING
Verlichting met een daglichtregeling bevat een lichtsensor
die het daglicht in de ruimte meet. De intensiteit van het
branden van de kunstmatige lampen hangt af van de
mate van het natuurlijke licht. Wanneer er veel lichtinval
wordt gemeten, zal de lamp minder fel branden. Omdat de
verlichting automatisch wordt afgesteld, bespaar je energie.
Daglichtregeling werkt uiteraard alleen in ruimtes waar
ramen zijn. Een duurzaam lichtplan stel je samen door te
kijken naar bovenstaande mogelijkheden. In alle gevallen
bespaar je energiekosten. Hoe meer opties toepasbaar
zijn, hoe meer je bespaart. Elk huis stelt andere ‘eisen’,
waardoor een duurzaam lichtplan altijd maatwerk is. Bij het
maken van zo’n plan is het belangrijk dat je goed kijkt naar
de verschillende ruimtes, zodat elke soort verlichting goed
aansluit bij de functie van de ruimte en bij het interieur.
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KASTEN UIT ASSEN

Echt Nederlands design.
Superieure kwaliteit.
Al meer dan 75 jaar toonaangevend op kast gebied! Met Kasten uit

Dealers:

Assen wordt ondubbelzinnig aangegeven dat het om een puur
Hollands produkt gaat. Eindeloos veel mogelijkheden, tal van
oplossingen! Bezoek één van onze dealers of laat u inspireren in ons
Belevingscentrum in Assen, wij denken graag met u mee en maken
uw kast visueel in ons 3d tekenprogramma!
Dinsdag t/m vrijdag geopend op afspraak.
Zaterdag 31 oktober geopend van 10:00 tot 16:00 uur.
Smalgoorn 2, 9403 NW ASSEN
(industrieterrein Marsdijk)
T 0592-344530

www.interstar-meubelen.nl

GRONINGEN Groningen: Vesta Groningen,
T 050-5204280 FRIESLAND Wolvega: Homecenter,
T 0561 - 616161 DRENTHE Assen: Ammarens
Woondesign, T 0592 - 316634 OVERIJSSEL Hengelo
Brok Interieur, T 074 - 2913126 UTRECHT Soest:
Middelman wonen, T 035 - 6011004 NOORDHOLLAND Andijk: Mobiel Interieur, T 0228 - 591537
ZUID HOLLAND Benthuizen: Van Waay Interieur,
T 079 - 3311200 , Katwijk: Plug Meubelen, T 071 4028046 ZEELAND Kruiningen: TMC Woonwinkels,
T 0113 - 382626 BRABANT Son en Breugel: De
Donjon, T 0499 - 490505

