
GOESTING?

THE DETAILS
ARE NOT

THE DETAILS,
THEY MAKE

THE DESIGN

Onze leefwerelden leggen de
nodige fundamenten om aan

dé details te werken.

Samen met je deco-adviseur
in een decoratieve sfeer en

zonder misverstanden.

Dit is waar het echt om gaat:
de geschikte tinten in passende 

interieur combinaties.

Net als in de natuur streeft de 
mens naar evenwicht. Kleur kan 
je daarbij helpen. Kleur kan je 
tot rust brengen … of juist meer 
energie geven.

Kleuren hebben ook een eigen 
verhaal. Put kracht uit natuurlijke 
kleurencombinaties.

NORDIC

The difference between ordinary and
extraordinary is that little extra.

Design with style, design with smile.

it’s not only
about ideas,

it’s also
about making
ideas happen.

—

VILVOORDE

MECHELSESTEENWEG 279

1800 / VILVOORDE

02 251 45 62

WWW.TAPISHOP.BE

NIEUW!

NIEUWE AFDELING
DECORATIE EN KLEINMEUBEL

GET INSPIRED ...

WWW.DECORERENISCOMBINEREN.BE / WWW.DECORERCESTHARMONISER.BE
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Een thuis is even uniek als een vingerafdruk.

Het is ons eigen nest, onze unieke wereld die

we zelf creëren.

"IT BEGINS WITH AN IDEA AND

THEN IT BECOMES SOMETING BIG" 

- Pablo Picasso

Er is een tendens naar slow-movement:

men is de "massa", het onpersoonlijke beu. 

Zoeken naar authenticiteit. 

Tijd nemen voor kwaliteit en duurzaamheid. 

Wel-zijn krijgt een steeds grotere dimensie.

Je thuis voelen in een fijne sfeer,

waar je jezelf mag zijn … zo’n thuis gunnen wij je.

DECORATING
IS NOT A LOOK,
IT’S A POINT
OF VIEW

JOUW HUIS
IS JOUW IK

DECOREREN IS 
COMBINEREN

Hier en daar zag je iets mooi: een 
gordijn, behang, een kleur … 

Maar dan zie je door de bomen het 
bos niet meer. Herkenbaar?

Laat dit nu juist onze kennis en 
passie zijn: we zorgen ervoor dat het 
totaalplaatje klopt. Aan de hand van 
verschillende beelden en elementen 

kan je jezelf oriënteren in welke 
leefwereld je je goed voelt. 

Samen selecteren we de variaties 
en mogelijkheden van diverse 

collecties en maken we samen je 
eigen persoonlijke woonsfeer.

Waar het op neerkomt
is expressie, creativiteit, 
het gevoel dat je interieur
een stukje van jezelf is.

RAW
& PURE
MATERIALS

Team
Tapishop

Het is belangrijk om je 
deco-adviseur zoveel 
mogelijk visueel en 
empathisch materiaal 
te bezorgen zodat hij 
je perfect aanvoelt. 
Neem ook foto’s van 
de huidige situatie en 
visualiseer zo goed 
mogelijk je wensen.

DECORATIE OP 
JOUW MAAT
Wij willen jouw fantasie alle
ruimte geven. Wij luisteren naar
jouw ideeën en we werken samen 
aan de individuele ontwikkeling 
om te komen tot een eigen en 
exclusieve realisatie.

Jij bent de ontwerper, wij reiken
je de middelen aan, samen maken 
we er een mooi verhaal van.
Van begin tot einde.


