voorjaarskriebels & zomerse zonnestralen 2018

het walra gevoel
Bij Walra geloven we in de kracht van zacht.
En dat is maar goed ook. Want laten we eerlijk
zijn, de wereld heeft wel behoefte aan een
beetje meer zachtheid. Een beetje zachtheid
maakt het leven een stuk prettiger. Het helpt
je om je zware dag even te vergeten. Geeft
warmte als je daar behoefte aan hebt. En
beschermt je tegen de harde buitenwereld.
Dus pak jouw momentje van zachtheid.
Vergeet de wereld om je heen. Gun jezelf
eens iets extra’s. En verwen jezelf keer op
keer. Want de mooiste momenten in je leven,
zijn niet de harde momenten. Maar juist de
momenten van zachtheid.
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Het even
niks en lekker
ontspannen gevoel

geniet van de zonnestralen
Eindelijk komt het voorjaar in zicht! En dat is toch wel
het ultieme moment om jouw thuis weer een frisse
touch te geven! Ontdoe jezelf van de wollige winter en
laat het heldere lentegevoel binnen. Hiervoor vind je
in dit magazine een weldaad aan inspiratie. Ervaar het
ultiemeWalra-gevoel. Want Walra is als je onmisbare
huisgenoot. Zo iemand die even helpt te ontspannen en
te genieten in de dagelijkse routines. Wij zijn er om die
schaarse momenten voor jezelf net even specialer te
maken. Want dat heb je wel verdiend.
Liefs,

Het Walra team
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Deco - pag. 46

Product
Bad - pag. 58

Keuken - pag. 72
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het Lekker wegdromen gevoel
Een perfecte nacht voor iedereen! Kies één van onze
stijlvolle, doordachte ontwerpen en maak een slaapkamer
om verliefd op te worden. Elk Walra dekbedovertrek is
zorgvuldig ontworpen en weerspiegelt de beste kwaliteit.
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everline
Strepen zijn altijd goed. Met dit robuuste
streepmotief waan je jezelf iedere dag aan het
strand. Kies voor stoer antraciet met wit of ga
voor een echt nautische look met marineblauw
en wit. Uitgevoerd in een extra zachte, maar
stevige kwaliteit.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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Mix & match
Bekijk ze op pag. 51

het niet storen
ik slaap uit gevoel
odd Twins
Een vreemde combinatie kan ook heel fijn zijn. Zoals deze plusjes met
streepjes. Een stoere combi met een eigenwijs tintje, door het hand
geschreven effect van het dessin. De wit gestreepte piping geeft een
extra luxe effect. Ga voor stoer met de wit-antraciete uitvoering of voor
een denimlook met de blauw-witte variant. Het materiaal laat sterk met
zacht verenigen; onverwoestbaar met een weelderig gevoel.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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Square Feet
Dit subtiele ruitmotief is heerlijk sereen door de fijne lijnen. Dat past
helemaal in het modebeeld met zijn grafisch slanke vormen. Maar
het is een blijver, want een ruitmotief raakt nooit uit de tijd. De witte
piping geeft de set een extra luxe uitstraling. In rustgevend jade of
trendy roze.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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het ik wil
voor altijd
blijven liggen
gevoel

Flower rain
Dit sublieme overtrek geeft je meteen het gevoel van eindeloze frisheid.
Sierkussen Saar

De pastelkleurige tinten en bloemenprint in aquarel creëren een

pag. 48

magnifieke afwerking op dit knisperend witte dessin. Met dit dekbed
overtrek is je slaapkamer weer helemaal opgefrist met een trendy
dessin.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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Flower Fields
De stralende voorjaarszon laat bloemen bloeien,
velden vol. Het dessin van dit overtrek neemt je
mee naar die prachtige bloeiende velden. Droom
weg onder de knisperend witte uitvoering met
antraciet dessin.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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Slaapm

18 | WalraSlaapmutsje

mutsje
lekker receptje van

Pisco Sour

Resi om beter te slapen

in de zomermaanden is er niets zo heerlijk als na een drukke
werkdag, net voor het slapen gaan, te genieten van een
heerlijke cocktail. Tijdens het rondtrekken in Zuid-Amerika
ontdekte Resi, onze marketingcommunicatie adviseur, de
heerlijk verfrissende cocktail Pisco Sour!
Bereiden:

Benodigdheden (p.p.):

Schenk 60 ml Pisco (van goede kwaliteit) in een shaker. Voeg 25 ml verse limoensap

•

60 ml Pisco*

(of citroensap), 20 ml suikerwater en het eiwit van 1 ei toe. Shake de ingrediënten

•

25 ml limoensap

heftig door elkaar zonder ijs (hierdoor bindt het eiwit beter). Voeg nu ijs toe en

•

20 ml suikerwater

shake the living crap out of it. Strain (zeef) in een gekoelde champagneflûte en

•

Eiwit van 1 ei

laat 3 druppels Amargo-bitter op het drankje vallen.

•

IJsklontjes

•

Amargo-bitter

Nice to know:

Alternatief voor de Amargo-bitter:

De Pisco sour is een cocktail van Zuid-Amerikaanse origine. Zowel in Peru als in

Rasp verse kaneel.

Chili beweert men dat deze cocktail uit hun land stamt. De basis voor dit drankje
is Pisco, een soort brandewijn die gemaakt wordt van gedestilleerd druivensap.
Dit drankje is volgens de Peruvianen vernoemd naar de Pisco-indianen en
afkomstig van de wijnvelden bij de gelijknamige stad, ten zuidenvan Lima.
Pisco is door de Peruaanse regering gebombardeerd tot cultureel erfgoed.
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Mix & Match

Maak je slaapkamer compleet
Bekijk onze collectie sierkussens
vanaf pag. 46 en maak zo je slaap
kamer compleet.

Birger
Pure verwennerij voor je huid! Dekbedovertrek
Birger is zachter dan zacht en ideaal voor de
koukleumenonder ons. Je bed is in no time warm
en het lijkt of je onder een superzacht t-shirt slaapt,
maar dan met een dekbed er in. Dit dekbedovertrek
is double face: de ene kant is antraciet en de andere
kant is lichtgrijs. Jersey oogt stoer in de slaapkamer
en door de afwerking met een zilveren piping rondom
is dit dekbedovertrek ook bijzonder elegant.

Kwaliteit: 100% katoen jersey - soft stretch
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Dover
Een natuurlijke schoonheid! Creëer een nieuwe look op elk
moment met deze omkeerbare cover. De schoonheid zit ‘m in
de details: een open rand in een contrasterende kleur. De Dover
is met haar rustige uni kleuren ideaal voor iedere slaapkamer.
Het overtrek is gemaakt van zacht katoensatijn voor de ultieme
slaapervaring.

Kwaliteit: 100% katoen satijn - smooth softness
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Dear Diary
Herinner je het nog? Het tikkende geluid van de aanslagen op
een ouderwetse typemachine? Kruip terug in de tijd met een
stukje dagboek op je dekbed. En kruip meteen even helemaal
onder de wol! Want dit overtrek is aan beide kanten bedrukt. Uitgevoerd in wit met zachte kleuren als roze, grijs en okergeel.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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early Birds
Die eerste strandwandeling in het heldere voorjaars
zonnetje

is

onbetaalbaar.

En

na

zo’n

heerlijke

ontspannen dag valt de duisternis als een magische
deken over je heen. Dit contrast komt samen in dit
knisperend witte overtrek met een nachtblauwe print.
De witte piping geeft dit dekbed nog meer finesse.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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Maak je slaapkamer helemaal af!
Combineer verschillende leuke
trend

kleuren

en

materialen.

Bekijk de collectie sierkussens
vanaf pagina 46.

Geniet van
het moment

Green Blossom
Bij Walra houden we van de natuur. In al haar sereniteit
en in de puurste vorm en kleur. Dat geeft deze bloemige
aquarel toch prachtig weer. Een strak maar subtiel
raster geeft een eigenzinnig contrast aan het dessin.
Uitgevoerd in wit met een bloem in rustgevend jade.

Kwaliteit: 100% katoen (renforcé) - soft touch
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het lekker wegdromen gevoel
Als brand manager van Walra
komt José dagelijks in contact
met

alle

afdelingen

van

het team. Na jaren bij grote
bedrijven te hebben gewerkt
om merken sterker te maken,
maakte ze in 2016 de overstap
naar

Walra.

José

woont

samen met haar man Bas in
’s Hertogenbosch. Ze hebben 2
schatten van kinderen, die voor
haar altijd op nr.1 zullen staan.

Binnenkijken bij
José van lent

Brand manager walra

28 | WalraBinnenkijken bij
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Voor José is lekker eten vergezeld met een

design en sales pakt zij alle activiteiten rondom

goed glas wijn een heerlijke tijdsbesteding.

het merk op. “Van productontwikkeling, tot

Natuurlijk in goed gezelschap, het liefst

het ontwikkelen van een website, creatieve

samen met een vriendin of familie. Maar

campagnesen leuke acties op Facebook.”

ook een avondje kaasfondue met het gezin
brengt vreugde. “Bij ons in huis draait het

Het bedenken van wat klanten graag zou-

veel meer om hartig dan om zoet. De kids

denwillen en deze behoefte ook invullen, is

hoor je dan heel hard “kaaaaaaas” door het

wat het werk zo leuk maakt. “Ik krijg daar een

huis roepen.”

lach van op mijn gezicht! Bovendien heb ik
al sinds mijn jeugd een zwak voor alles op

Het is niet alleen een bourgondisch leven.

het gebied van interieur. Het allerleukste is

Sporten en bewegen is ook belangrijk.

dus dat dat samenkomt in mijn functie. Er

Hardlopen en tennis, maar ook lekker

zijn ook uitdagingen genoeg! En samen met

wandelen in het bos. “De kids zijn echte

het team lossen we die altijd weer op. Het

waterratten

is iedere dag weer snel schakelen tussen

en

daarom

zijn

we

ook

regelmatig in het zwembad te vinden.”

leveranciers en onze klanten.“

Werken bij Walra

Het Walra van nu

Sinds 2016 is José eindverantwoordelijk

Walra gaat terug tot het jaar 1873. Een merk

voor het merk Walra. Samen met marketing,

met een echte historie dus. Uniek in zijn
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soort. “Deze historie koesteren we iedere

traditioneel dessin, helemaal naar deze

dag”, aldus José. “En sinds een aantal jaar

tijd gehaald”

is Walra gelukkig weer te zien in de Neder-

•

De nieuwe badlijn: “deze pronkt natuurlijk

landse huishoudens. Niet meer zoals in de

al in mijn badkamer! Wat is dat genieten

jaren ‘50, toen men spaarde voor de uitzet,

van pure zachtheid!”

we hebben Walra van deze tijd gemaakt.”
Dat zie je ook terug in elke nieuwe collectie,
tijdloos maar wel aansluitend op de trends.
“Ik ben trots dat het ons ook voor het voorjaar
2018 weer gelukt is. Maar het eindoordeel is
aan de klant!”

De woonstijl van José
De stijl van José is als tijdloos te omschrijven
met een vleugje industrieel. Daar past het
dekbedovertrek Odd Twins goed bij. Een
traditioneel dessin, helemaal naar deze tijd
gehaald. De plusjes op de voorzijde en de
krijtachtig streep op de achterzijde zijn een
fraaie combinatie.

ultieme Walra moment
Dat is toch wel vrijdagavond! Als dan het
weekend begint, eerst gezellig eten met
het gezin. “Daarna gaan de kinderen in bad

Dit kleine boeddhabeeldje staat op

en ikzelf geniet van een douche.” En dan op

mijn nachtkastje. Het is al heel lang

de bank en genieten van de voorpret van het

in mijn bezit en het symboliseert voor

weekend dat nog komen gaat.

mij de rust. Met mijn drukke baan,
mijn man heeft een drukke baan en

José’s favoriete Walra items

dan ook nog twee kinderen, is het

•

De Walra mok: “heerlijk voor verse

nooit saai. Heel leuk allemaal, ook om

muntthee, bij een goed boek.”

veel energie van te krijgen. Maar in

De hamamdoek: “ideaal voor bij het

bed is hét moment van relaxen daar.

zwembad en de kleur roze is vooral

Mijn telefoon blijft beneden en naast

favoriet van mijn dochter.”

het beeldje ligt een goed boek. Even

Het dekbedovertrek Odd Twins: “een

tot rust komen voor de nacht.

•

•
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The New Vintage
Je lievelingsjeans… daar kun je gewoon geen
afscheid van nemen, want die zit zo heerlijk! Met
dit overtrek is het net zo. Probeer maar eens op te
staan als je onder dit weelderig zacht en soepel
overtrek van geweven katoen percale ligt. De
speciale wassing geeft elk exemplaar een unieke
uitstraling. Uitgevoerd in fris wit, lichtgrijs, denim
blauw, trendy roze en karakteristiek okergeel.

Kwaliteit: 100% percale geweven katoen crispy softness

Het ik wil

voor altijd in bed blijven gevoel
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Lieve lente
Hallo lente! Wat vind ik je lief
Soms nog wat koud voor mijn gerief

Verrukt sla ik mijn deuren open
Ik laat je mijn huis binnen,

Dan kan het fris katoen
Het van warme winterwol winnen.

The New Vintage
Kwaliteit: 100% percale geweven katoen - crispy softness
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The New Vintage
Kwaliteit: 100% percale geweven katoen- crispy softness
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The New Vintage
Kwaliteit: 100% percale geweven katoen - crispy softness
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het
volg je dromen
duik terug in bed
gevoel

#wa lr a

MondayTrends
blues
Dekbedovertrek Odd Twins | Pag. 13
Hoeslaken Jersey katoen antraciet | Pag. 45

sierkussen emma
Pag. 51

De kleurtrend blauw waait over naar
2018 en dat is eigenlijk ook niet heel
gek. Vervang het grijs en kies voor deze
frisse blauwtinten zoals marine, navy,
koningsblauw, denim of Delfts blauw.
Deze kleuren geven een natuurlijk en
rustgevend gevoel en zijn goed te

Sierkussen edin
Pag. 48

40 | WalraTrends

combineren met natuurlijke materialen
als hout, kurk en koper.

Sierkussen Saar
Pag. 48

het kom
thuis in een
frisse kamer
gevoel

Hamamdoek
Pag. 62

badgoed
Pag. 60

Servies 16-delig
Pag. 74
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Zachtheid & comfort
A single dream is more powerful than a thousand
realities. Kies daarom voor een heerlijk comfortabel,
luchtig en donzig dekbed en combineer het met Walra
hoofdkussens. De dekbedden en kussens zijn verpakt in
een mooie en handige draagbare Walra citybag. Ervaar
de zachtheid van de jersey of percaline hoeslakens.
Iedere dag opnieuw…
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Hoofdkussens,
Dekbedden &
Hoeslakens
Dekbedden
PARIS

Hoofdkussens

Dekbed Paris is een voordelig 4-seizoenen
dekbed. Doordat het is op
gebouwd uit
verschillende lagen is het geschiktvoor alle

SEVILLA

FLORENCE

Trapeze model, blijvend veer

Traditioneel kussen,

lekker koel in de zomer. Je voegt de delen

krachtig, uitstekende warmte

gemaakt van kapok,

eenvoudig samen met een rits.

isolatie en anti-allergeen.

uitstekende vochtregulatie.

seizoenen. Behaaglijk warm in de winter en

Tijk: 50% katoen, 50% polyester Antiallergeen | Vulgewicht: totaal 550 g/m2

Vulgewicht: 800 g

Vulgewicht: 900 g

afmeting: 60x70 cm

afmeting: 60x70 cm

DUBLIN

AVIGNON

LONDON

Boxkussen, wasmachine

Traditioneel kussen, hoog

Dekbed London is het perfecte luxe

bestendig, uitstekende

waardige, luxe kwaliteit,

4-seizoenen

vochtregulatie en anti-allergeen.

zacht en comfortabel.

opgebouwd uit verschillende lagen is

Vulgewicht: 800 g

Vulgewicht: 900 g

Behaaglijkwarm in de winter en lekker koel

afmeting: 60x70 cm

afmeting: 60x70 cm

in de zomer. Je voegt de delen eenvoudig

dekbed.

Doordat

het

is

London geschikt voor alle seizoenen.

WALRA TIPS:

samen met een rits.

•

Klop het kussen dagelijks zacht op en lucht regelmatig.

Tijk: 100% percaline katoen

•

Hang je dekbed regelmatig buiten om lekker te verfrissen.

Anti-allergeen | Vulgewicht: totaal 600 g/m2
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wit

off-white

licht grijs

antraciet

AMSTERDAM
Slapen onder hotelkwaliteit! Katoenen
dekbed

Amsterdam

is

een

heerlijk

comfortabel 4-seizoenen dekbed. Je

hoeslakens

voegt de delen eenvoudig samen door

jersey katoen

percaline katoen

middel van een rits. Het dekbed is licht

160 g/m² elastisch katoen,

100% katoen, renforcé 76/68-30/30,

in gewicht maar toch lekker warm voor

97% katoen, 3% elastaan, hoek-

hoekhoogte 35 cm, elastiek rondom.

comfortabel slaapgenot.

hoogte 35 cm, elastiek rondom.

Tijk: 100% percaline katoen | Vulling: 100%

90/100 x 200/220 cm

140 x 200 cm

natural cotton | Vulgewicht: totaal 650 g/m2

140/160 x 200/220 cm

160 x 200 cm

180/200 x 200/220 cm

180 x 200 cm

(in 4 kleuren)

(in 4 kleuren)

90 x 200 cm

BERLIN
Vorstelijk slapen! Dekbed Berlin is een
heerlijk comfortabel donzen 4-seizoenen

90 x 220 cm

dekbed. Je voegt de delen eenvoudig

160 x 220 cm

samen met luxe manchetknopen. Het

180 x 220 cm

dekbed is uitermate zacht, licht in gewicht

(2 kleuren: wit, off-white)

maar toch lekker warm voor het ultieme
slaapgenot.
Tijk: 100 % percale katoen | 65% eendendons,
35% -veren | Vulgewicht: totaal 285 g/m2
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Heerlijk knus tussen de kussens
Make your home a happy zone! Met de collectie sierkussens
& plaids uit verschillende verfijnde stoffen en patronen is het
gemakkelijk om een gezellige en warme plek te creëren. Mix
& match de verschillende kleuren en creëer een heerlijke
plaats om te vertoeven.
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saar

saar

saar

Kruip na een lange dag heerlijk

Trend alert! Met het fluwelen

Dit moderne sierkussen geeft je

tegen het trendy roze sierkussen

sierkussen in de prachtige kleur

interieur een luxe uitstraling en met

aan op de bank en geniet van jouw

blauw haal je de nieuwste trend

de eigentijdse kleur licht grijs zit je

momentje rust.

in huis.

nooit verkeerd.

Kwaliteit: 100% fluweel (voorzijde)
100% linnen (achterzijde)

Kwaliteit: 100% fluweel (voorzijde)
100% linnen (achterzijde)

Kwaliteit: 100% fluweel (voorzijde)
100% linnen (achterzijde)

Green flower

edin

Haal de natuur in huis met het

Maak je woon- of slaapkamer heer-

sierkussen Green Flower in de

lijk knus met het knit sierkussen

rustgevende kleur jade.

Edin in de vertrouwde kleur jade.

Kwaliteit: 100% katoen

Kwaliteit: 100% katoen

Het als ik je mis
knuffel
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ik een kussen gevoel

Blue birds
Beleef het heerlijke voorjaarsgevoel
keer op keer opnieuw met het
wit-blauwe sierkussen Blue Birds.

Kwaliteit: 100% katoen
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emma
Musthave! Geef een moderne touch
aan je interieur met het sierkussen
Emma in de pastelkleur roze.

Kwaliteit: 55% katoen - 45% viscose

het gezellig
samen tussen
de kussens
gevoel
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emma

cozy knit

cozy knit

Geef je interieur een frisse look

Geniet van de buitenlucht en

Lekker buiten kletsen tot in de late

door de pastelkleur grijs en ervaar

kruip heerlijk tegen het antraciet

uurtjes? Het antraciet gebreide,

de zachtheid van sierkussen Emma.

gebreide sierkussen Cozy Knit aan.

maar luchtige plaid Cozy Knit is

Kwaliteit: 55% katoen - 45% viscose

Kwaliteit: 100% katoen

Kwaliteit: 100% katoen

casual linen

casual linen

laid back linen

Get the linen look! Maak je interieur

Haal alvast de zomer in huis! Het

Kruip lekker weg onder het groene

af met het sierkussen Casual Linen

groene sierkussen Casual Linen geeft

plaid Laid Back Linen en geniet

in de trendkleur okergeel.

je direct het warme zomerse gevoel.

van jouw zomerse momentje.

Kwaliteit: 100% gewassen linnen

Kwaliteit: 100% gewassen linnen

Kwaliteit: 100% linnen

perfect voor deze zomeravonden.
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Mijn huis is een mix
van stoer, romantisch,
veel vintage en
kringloop
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Pillow Talk

Woonstyliste kim timmerman

je zal al wel gemerkt hebben dat walra een nieuw jasje heeft
gekregen. ook styliste kim heeft hieraan meegewerkt. ze styldealle
shoots voor de fotografie en gaf de walra showroom in eindhoven
een nieuwe look. Wij zijn wel nieuwsgierig naar de persoonlijkheid
achter deze creatieve handjes.
Vertel eens wat over jezelf

het voorjaar zijn we 7 weken naar Vietnam en Thailand

Kim Timmerman, moeder van twee meisjes, Pleun

geweest. Een heerlijke ervaring. De Aziatische cultuur is

van vier en Koko van twee. Samen met Bart wonen

zo prettig, het eten is heerlijk en de mensen zijn echt gek

we in een jaren 30-huis in Amstelveen. Na mijn studie,

op kinderen. Ook sport ik regelmatig. Dit heb ik nodig

communicatie & design in Rotterdam, ben ik een jaar op

om mijn hoofd leeg te maken en daarnaast voel ik mij

wereldreis geweest en toen ik terugk wam ben ik gaan

daardoor een stuk fitter.

wonen in Amsterdam. Hier ben ik aan de slag gegaan
als project manager in de reclamewereld.

Vriendinnen zijn belangrijk. Ik heb veel vaste vriendinnen
die ik al een lange tijd ken. Regelmatig gaan we een

Na mijn studie rolde ik in de reclamewereld, maar ik

avond of weekend weg. We zijn dan even geen moeder.

wilde eigenlijk woonstyliste worden. Kan ik dat wel? Hoe

Dat is af en toe wel lekker. Of juist samen met Bart even

werd ik dat, zonder gerichteopleiding? Stage lopen bij

weg, een avond of weekend, als vanouds.

het weekblad Libelle op de woonredactie was hierop
het antwoord. Hier heb ik echt het stylingvak geleerd.

Vertel eens wat over je job

Na twee jaar Libellewas ik klaar voor freelancen

Als freelance woonstyliste werk ik zelfstandig voor

voor diverse woonbladen en andere klanten in de

diverse opdrachtgevers zoals woonbladen en ook

woonbranche. Grote woon
producties vergt naast

diverse merken zoals Walra. . Daarnaast adviseer ik ook

creativiteit ook veel projectplanning, voor mij de

particulieren. Ik maak voorstellen en richt de huizen

perfecte combinatie. Nu doe ik wat ik echt ontzettend

in. Luisteren naar je klant is hierbij erg belangrijk. Mijn

leuk vind.

klanten zijn erg divers en mijn werk dus ook.

Hoe vul je jouw vrije tijd het liefst?

Wat is het leukste aan je werk?

Wij zijn gek op reizen. Na de komst van de kinderen zijn

De creativiteit! Elke keer weer een verrassende nieuwe

we dat blijven doen, wel op een aangepaste manier. In

sfeer neerzetten. Meubels zo neerzetten dat ze mooi
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tot hun recht komen in een huiselijke sfeer. Comfortabele en gezellige sferen
creëren waar men zich echt thuis voelt. Dat is enorm divers, maar ik heb wel een
eigen vrouwelijke romantische signatuur.
Voor Walra moet het overtrek natuulijk goed zichtbaar zijn! Het is dan ook
belangrijk om goed samen te werken met de fotograaf. Ik werk met een aantal
fotografen regelmatig samen. Je moet echt een team vormen om tot het
perfecte plaatje te komen. Je bouwt daarbij een band op, waardoor je samen
open en kritisch kan kijken naar beelden. Chemie en humor zijn hierbij erg
belangrijk! Bij elke foto heb ik een herinnering over het verloop van de dag.
Verder is het stylingvak niet zo glamoureus dan je zou denken. Het is hard
werken, veel sjouwen en aanpakken. Maar dat maakt het voor mij zo mooi!

Wat is het uitdagendste aan jouw vak?
Wat je nu veel ziet is dat de dekbedden niet heel netjes zijn neergelegd. Je
moet het gevoel hebben dat iemand net uit bed is gestapt. Het lijkt zo simpel,
maar dat is toch best lastig. En dan moet ook nog het dessin van het overtrek
goed zichtbaar zijn.
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Wat is het leukst om te doen tijdens
de styling van Walra?

Wat is je favoriete woonstijl?

Omdat ik alles zo leuk vond, is het moeilijk een favoriet

is een mix van stoer, romantisch, veel vintage en

te kiezen. Ik heb de nieuwe showroom ingericht en de

kringloop. Mijn vriend en ik zijn echte verzamelaars.

fotografie gestyled.

We zijn gek op de lounge chair van Eames in ons

Ik heb niet echt een specifieke woonstijl. Mijn huis

huis, maar ook op onze vintage tafel met ingelegde
Ter voorbereiding van de shoots begint het met de

tegeltjes van de kringloop. Onder onze grote groen

uitwerking van de overtrekken. Is het stoer, romantisch?

metalen eettafel ligt een mooi oud Perzisch tapijt van

Welke locatie past hierbij en welke deco hebben we

mijn oma. Ze noemen de stijl eclectisch. Verder zijn

hier voor nodig? Voor elke shoot ben ik spullen gaan

planten in huis prachtig, zelfs de slaapkamer en de

shoppen als een nachtkastje, lampen, boekjes, posters,

badkamer staan er vol mee.

planten, bloemen... Vooraf shoppen en het creatieve
proces samen met het Walra team is dan erg leuk.

Wat is je favoriete dekbedovertrek uit
deze collectie?

Tijdens de shoots kan het erg druk en hectisch zijn.

‘The New Vintage’ in de okergele uitvoering. Prachtige

Je werkt met een fijn team samen, maar ik word

stof die niet gestreken hoeft te zijn. Ik ben namelijk niet

ook erg vrij gelaten en mag ook echt creatief zijn.

van het perfecte en strijken is niet echt mijn ding.

Uiteraard moet het product goed zichtbaar zijn.
Daarom is het fijn dat het Walra team erbij is voor de

Wat is jouw ultieme Walra moment?

commerciële blik!

Eerst sporten en daarna een uurtje genieten in de
sauna! Evenals mijn eerste kopje koffie in de ochtend,

Voor de showroom vind ik de afstyling erg leuk, de

zo fijn en lekker! Ik gun mezelf weinig rust in de vorm

finishing touch! De kleine details, de slofjes in de

van zitten. Maar kan genieten van rommelen in huis..

badkamer, de mooi gedekte eettafel, de lijsten aan de

beetje schuiven van spullen, planten verpotten of

wand…. Ik houd van gezelligheid en warmte!

water geven… De simpele dingen in het leven.
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hamamdoek
Ideaal voor in de sauna!

Kim’s
favorites

Wat zijn jouw favoriete Walra items?

Soft cotton handdoeken

SierKussens casual linen

plaid Cozy Knit

Deze zijn lekker fluffy en de zacht-

Je kan er niet genoeg van

onmisbaar op bed. Het

roze zijn zo mooi van kleur.

hebben, op de bank, op bed...

staat gezellig en is ook

Vooral de linnen okergele en

nog functioneel warm.

groene vind ik prachtig!
56 | WalraPillow talk

Het
ik blijf vanavond
thuis, want ik ben
een wimper kwijt
gevoel

#wa lr a
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Dagelijkse zachtheid
Wash your worries away! De Walra badlinnen collectie
is gemaakt van hoogwaardig katoen en voelt fantastisch
zacht aan. De collectie bevat washandjes, gastendoekjes,
badlakens, badmatten en hamamdoeken in verschillende
maten en kleuren. Een sublieme kwaliteit die je iedere dag
opnieuw wilt ervaren.
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Geniet van
het moment

Soft cotton
De nieuwe Walra badlijn staat voor heerlijk genieten van je dagelijkse zachtheid! Met de
extra soft touch – voor een direct zacht gevoel – geniet jij dagelijks van het momentje
voor jezelf. De Soft Cotton lijn is van 550 g/m2 gekamde katoen en beschikbaar in
de vernieuwende kleuren wit, kiezel, roze, blauw, navy blauw en antraciet. Om de
buitengewone uitstraling compleet te maken hebben ze allemaal een leuk katoenen
label met de quotes: Just for you, Something special, Enjoy your moment en Love the
softness.

Kwaliteit: 100% katoen, 550 g/m2 - Soft Cotton
60 | WalraBadgoed
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HAMAMDoeK
De luxe hamamdoek is van topkwaliteit, multifunctioneel
en sluit aan op de badlijn Soft Cotton. Praktischdoor de
royale afmeting 100×180 cm en lekker licht om mee te
nemen in de koffer of strandtas. De hamamdoek kan
heerlijk om het lichaam gewikkeld worden en neemt
goed vocht op door de binnenvoering van badstof.

Kwaliteit: 100% katoen, achterzijde badstof

62 | WalraBadgoed

Badmat Kim
Allure in de badkamer! Badmat Kim is vervaardigd van
100% katoen. De zware kwaliteit badmat heeft een
prachtig ingeweven dessin aan de voorzijde. Het model
is rondom afgewerkt met stevige biezen en is 60×100 cm.

Kwaliteit: 100% katoen, 1050 g/m2

het lekker
warme voeten
gevoel
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het dans,
lach en zing
de hele dag
gevoel
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Lentefris
de eerste zonnestralen zijn waterig warm
wanneer ik de prille lente omarm

wat voelt dat heerlijk vederlicht
op mijn nog bleke gezicht

de lucht is als frisgewassen katoen
alsof ik je voor de eerste keer zoen

het lekker jezelf verwennen gevoel

Momentje voor
natuurlijke maskers

66 | WalraNatuurlijke verzorging

Vette huid
Het masker voor de vette huid heeft het vermogen om
de huid te ontspannen. Profiteer hier van en probeer
je hele lichaam te ontspannen gedurende de periode
dat het maskerhaar werk doet. Zet bijvoorbeeld een
lekker rust
gevend muziekje op en ga even lekker
liggen.
Ingrediënten:
•

1 theelepel vloeibare honing

•

1 limoen of sinaasappel

•

1 banaan, bij voorkeur een overrijpe

Bereiding en gebruik:
Pureer de banaan en mix dit samen met de honing
tot een homogene pasta/zalf. Voeg nog wat druppels

zonVerbrande huid

van de limoen of de sinaasappel toe. Reinig je gezicht

Je zult vast de verkoelende werking van yoghurt

goed, voordat je begint. Breng de pasta met de

kennen, als je een verbrande huid hebt. Deze zelfde

vingers, met draaiende bewegingen, royaal aan op

werking is natuurlijk ook van toepassing als je een

het gezicht. Laat dit een kwartier inwerken en was of

gezichtsmasker gebruikt die gemaakt is op basis van

douche je gezicht daarna weer schoon.

yoghurt.
Ingrediënten:
•

1 kopje yoghurt, liefst zo koud mogelijk

•

½ kopje havermout

Bereiding en gebruik:

jezelf

Mix beide ingrediënten in een grotere schaal. Als
je het vooraf klaarmaakt, zorg dan wel dat je het
daarna weer in de koelkast zet. Voor de yoghurt is het
belangrijk dat het koud blijft voor een maximaal effect.
Als je het masker gebruikt, smeer het dan gelijkmatig
op je gezicht en laat het daarna minimaal een kwartier
intrekken. Na deze 15 minuten kun je het afwassen
met een warm gestoomd washandje.
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Het gezellig
samen genieten
met een vriendin
gevoel

Droge huid

en verzachtende eiwitten. Het kalmeert een rode,

Benodigdheden:

geïrriteerde huid. Cacao poeder bevat flavanoïden,

•

1 avocado

die eveneens kalmerend werken bij irritatie en honing

•

2 eetlepels yoghurt

maakt de huid zachter en strakker.

•

1 eetlepel arganolie

•

1 eetlepel honing

Laat het masker 10 minuten zitten spoel het af met
lauw water. Neem ook de haarlijn mee.

Avocado en arganolie zijn beide rijk aan voedende
vitamine E en vetzuren. Deze laatste helpen de

Vermoeide huid

ruimtes tussen huidcellen opvullen en maken de

Benodigdheden:

huid weer zacht en glad. Honing en yoghurt hebben

•

sap van 1 biologische citroen

goede vochtinbrengende eigenschappen en laten de

•

2 eetlepels suiker

huid weer stralen.

•

1 eetlepel arganolie

Laat dit masker 20 minuten intrekken en spoel dan af

Dit is een perfect masker voor een doffe, vale

met warm water.

huid. Deze krachtige combinatie van ingrediënten
zal deze weer soepel, fris en stralend maken.

Gevoelige huid

De suiker en citroen verwijderen dode huidcellen.

Benodigdheden:

De arganolie zit bomvol vitaminen, anti-oxidanten

•

1 eetlepel yoghurt

en vetzuren die de huid hydrateren, herstellen

•

1 eetlepel honing

en versoepelen.

•

1 theelepel cacao poeder
Wrijf dit masker met zacht cirkelende bewegingen op

Dit masker lijkt wel een toetje, maar weersta de

het gezicht. Vermijd de huid rond de ogen. Laat het

verleiding om het op te eten en smeer het op de

daarna nog 10 minuten zitten en spoel af met warm

gevoelige gezichtshuid! Yoghurt is rijk aan probiotica

water.
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Green
vibe
Trends

Dekbedovertrek Square Feet | Pag. 15

Sierkussen
Green flower

Heb jij ook de lentekriebels al te pakken?

Pag. 48

Ga mee met de trend en haal groen in huis.
Een heerlijk fris en rustgevend gevoel.
Combineer het wit door mooie accenten
groen en zorg voor een optimaal resultaat
door ook leuke plantjes te plaatsen in
huis. Altijd een mooie toevoeging in de
woonkamer, maar vergeet de slaapkamer
en badkamer niet.

Sierkussen emma
Pag. 51
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laid back linen plaid
Pag. 51

Sierkussen edin

Pag. 48

het
natuurlijk
groene
gevoel
badgoed

Hamamdoek

Pag. 60

Pag. 62

Theedoek
rosemary &
keukendoek ole
Pag. 79
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gezellig samen genieten
Familie en vrienden komen gezellig samen om te
genieten van lekker eten, drinken én elkaar. De trend
‘bewust genieten’ is veel meer dan de smaak en de geur
van het eten en eerlijke ingrediënten. Alle zintuigen doen
mee! We willen met smaak opgemaakte borden en
een gedekte tafel die past bij de sfeer van het moment.
Tijdloos en fris serviesgoed past daarbij. Bijpassende
thee- en keukendoeken maken de beleving compleet.
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het met jou
wil ik wel een
beschuitje eten
gevoel

16-delig servies
Door de luxe uitstraling maak je elke maaltijd uniek
met het stijlvolle en tijdloze 16-delig servies.
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schaaltjes

schaaltjes

serveerschaal

13 cm | Gebruik de schaaltjes voor

16 cm | De stijlvolle kommen zijn

23 cm | Deze multifunctionele

je ontbijt, een heerlijke zomerse

perfect voor een side salad bij die

serveerschaal is een perfect basis

dip of fruit.

heerlijke barbecue.

item voor alle dagen van het jaar.

koffiekopjes

mokken

18 cl | Geniet van het eerste kopje

30 cl | Door de grootte van deze

koffie in de ochtend met de warme

mok ervaar jij voortaan elke dag

zonnestralen in je gezicht.

het ‘hug in a mug’ gevoel.

ontbijtborden

dinerborden

21 cm | De ontbijtborden zijn

27 cm | Eten wordt tafelen! Je

perfectvoor die gezellige ontbijtjes

ont
komt niet aan die gezellige

en brunch in de tuin met vrienden

zomerse tafel
sessies met deze

en familie.

stijlvolle dinerborden.
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het optimale
Picknick
gevoel
Met mooi weer moet je natuurlijk naar buiten. We trekken er
massaal op uit om optimaal te genieten van de zon. En wat
is nou een leukere, relaxte bezigheid op een zonnige dag,
dan een picknick? Om optimaal te relaxen is een goede voor
bereiding wel een must. Zorg dus voor een goedgevulde
mand met de essentiële ingrediënten voor een prachtige dag.

Gras onder je voeten

Kies je servies

De echte picknickervaring begint met

Plastic wegwerpservies is enorm praktisch. Crocs zijn

een picknickkleed. Geen klapstoeltjes

dat ook. Maar het draagt niet bij aan die romantische,

en een campingtafel, maar je voeten

perfecte dag. Kies voor echt servies, bestek en leuke

in het gras en je meegebrachte liflafjes

servetjes. Heb je meteen een goede reden om toch

uitgestald op zacht textiel. Kies voor een

die nostalgische picknickmand mee te nemen.

mooi plaid met een zachte finish voor

Kies je keuken

een echt luxe ervaring.

Voor een geslaagde picknick is er niet een gerecht

Romantisch riet

onmisbaar. Kies wat jij en je gezelschap lekker

Natuurlijk is een rotan picknickmand het

vinden. Sandwiches doen het altijd goed, varieer met

romantische toonbeeld van een perfecte

wraps of creatieve spiesjes. Ook leuk; hou het bij een

picknick.

een

bepaald thema. Denk wel aan niet te ingewikkeld

koeltas of koelbox om je meegebrachte

te verorberen hapjes. Je zit immers op een kleedje,

consumpties ook echt koel te serveren.

weet je nog!

Maar

denk

ook

aan

Houd onze blog in de gaten voor leuke tips & trics
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een goedgevulde picknickmand

Leuke tips
voor een geslaagde

picknick

Vergeet deze dingen niet
•

•

Koelelement doe je minimaal een avond

koters handig; vochtige doekjes. Bij kleine

van tevoren in de vriezer. Dan blijft je eten en

ongelukjes, die onvermijdelijke plakhanden

drinken echt lekker koel.

bij je overheerlijke fingerfood, vochtige

Een heerlijk glaasje wijn hoort er voor

velen bij. En dan heb je die fles wijn koel in

•

•

doekjes zijn je redding.
•

Ga je later op de dag picknicken? Denk dan aan

je koeltas meegenomen. Vergeet dan je

extra dekens voor als het afkoelt in de latere

kurkentrekker niet!

uurtjes. Je weet nooit hoe gezellig het wordt.

Het park, het bos, het strand, waar dan ook!

•

Trek je er de gehele dag op uit? Zorg dan

De buiten is van ons allemaal. Laat je

voor vertier. Afhankelijk van je gezelschap,

picknickplek schoon achter! Breng daarom

kies je voor spelletjes, een bal of misschien

een vuilniszak mee.

wat leesvoer.

Niet alleen als je gaat picknicken met kleine

•

Tot slot: laat je zorgen thuis en geniet!
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gezellig samen genieten
Keep it simple, that’s a timeless match. De
keuken- en theedoeken zijn stijlvol en hebben
een hoog absorptievermogen voor dagelijks
gebruik in je keuken.

78 | WalraKeuken

rosemary, ole & thyme
Combineer de theedoeken Rosemary &
Thyme met de trendy wafel-keukendoek
Ole voor het perfecte plaatje in je keuken.

Kwaliteit: 100% katoen
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Think
pink
Trends

Dekbedovertrek Square Feet | Pag. 14
Hoeslaken Percaline katoen licht grijs | Pag. 45

sierkussen emma
Pag. 51

Pink is hip! In het bijzonder voor de lente
en zomer. Verlicht en open je interieur in
de woon- en slaapkamer met roze. Deze
trend doet het vooral goed wanneer je
een mooie ton sur ton combinatie maakt.
Oftewel: een palet van verschillende
tinten in één kleur. Leuk te combineren

Sierkussen Saar
Pag. 48
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met stoerdere materialen zoals beton,
hout, linnen en planten.

washable paper bags
shopper - opbergtas - toilettasje

het kleur je
kamer met
blijdschap
gevoel
badgoed
Pag. 60

Hamamdoek
Pag. 62

Servies
Pag. 74
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het
dromen komen
laat ze niet gaan
realiteit is mooier
als illusie blijft bestaan
gevoel

#wa lr a

interieur
Blog

woon
inspiratie

trend
reports

win acties

Benieuwd naar de laatste nieuwtjes, producten, tips en inspiratie?
Volg ons dan op facebook, instagram, pinterest en onze blog op walra.com.

Wa lr a .co m
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