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AMAZING COLOUR
Een enorme kleurervaring…

In de 2013 - 2014 Kendix collectie is gewerkt aan nieuwe concepten voor dessins.
Uitgangspunt van denken: hoe gebruiken we in het interieur verbijsterende en overweldigende
nieuwe kleureffecten?
Materiaal voert de laatste jaren de boventoon!
In het interieur zie je de meest verfijnde natuurtinten; kiezels, linnens, materiaalstructuren,
prachtige hout- en steensoorten. Maar dit jaar kriebelde het. Alles is zo grijs en naturel in het
interieur. Mooi hoor... maar dat mag wel eens aangevuld worden met iets in heel veel kleur!
Je ziet stylisten en modemensen geïnspireerd door schilderijen uit de gouden eeuw, geweldig
kleurrijke boeketten gebruiken tegen een mysterieuze achterwand van donkergrijs en licht naturel
en dat geeft te denken! Dat is precies wat we nu kunnen gebruiken. De Kendix ontwerpers zijn
stoffen gaan maken/samenstellen als boeketten; kleurboeketten die mooi samengaan met al die
tinten grijs.

Trends & kleur

Ondertussen zie je in de nieuwste trends, ‘colourblocking’ opkomen. Intense kleuren en
kleurgebruik op grote vlakken. Mooi! Intense kleur gecombineerd met natuurlijke materialen en
grijstinten van huidige interieurs!

Wonderbaarlijke kleur mix met goede wensen

De dessins ‘Good Luck’, ‘Happiness’ en ‘Fortune’. De beste wensen uit fortune cookies...
Heel veel ‘Good luck, Fortune &… Happiness, maar bovenal inspiratie en mooie toepassingen
wensen we ieder die met de collectie werkt!
Een goede introductie,
namens het team van Kendix,
Christel Verhoeven
Ps.

Alle nieuwe Kendix kwaliteiten van deze introductie zijn 300 cm hoog!

AMAZING COLOUR
Colour in the house!

Amazing Colour Living Design | Een huis waar een goed doordacht gebruik van contrasten in kleur
<> non colour de toon zet.

Kendix waarden: Desire for colour. Impulsief, elegant, geraffineerd, intens. Oftewel: intense
kleur gezocht! | Colourfull textile, most wanted. Leef intens! Verwonder je over ongewoon spannende combinaties. Actueel wonen met visie, lef mixen, intense keuzes voor tactiliteit, doorleefd
materiaal, goed uitgewerkte kleur- en lichtconcepten. Niets is oppervlakkig, alles heeft een verhaal,
over alles is nagedacht. En dat maakt de woonruimte intrigerend en comfortabel.
Kleur: Mix als een bouquet! Een rijk multicolour vlak, worn kleureffect. Juist gebruikt tegenover
natuurlijke grijstinten en lichteffecten. Een spel van materialiteit, warm licht & schaduw op materiaal
voor een geborgen en intens rijke beleving (ten overvloede: dus geen Bauhaus primaire kleur).
Multicolour! | Kleur in ‘bright new colour’ juist gebruikt in contrast met schaduwtinten, grijzen en
natuur. Kies voor accenten van kleurrijk of bijna kleurpastel op prachtige natuurtinten van diepe
grijzen en bijna zwart, ‘black / purple / browns’ of inktblauwe tinten. De uitwerking van
achtergronden (vloeren en wanden, verlichting) zijn heel belangrijk.
Materiaal: Leem, steen, beton, kalkverven, gietvloeren, houtsoorten. Licht en juist heel donker.
Wol, linnen, metalen. Puur en geleefde effecten. Veel kleden over elkaar. Worn effecten op met
vakmanschap uitgewerkte vloeren en wanden.

AMAZING NATURE
Amazing Nature….

De impact van natuur op ons interieur blijft. En de thema’s op de site ‘green’ en ‘earth’ omschrijven
het wonen met natuur goed, deze bestaande thema’s sluiten aan op het vervolg inspiratie thema
‘amazing nature’.

Kendix waarden: onder indruk van de wondere natuur, de nostalgie, energie, materialiteit,
tactiliteit. Verwonder en geniet van prachtige natuur. Leef met natuur. Nadruk sfeer en inrichting:
doorleefde, rijke materialen, mysterie van kleur als warm en rijk accent. Een spel van kleur met de
schaduwen en natuurtinten. Intensiviteit van kleurvlaken, licht tegenover donker geborgen materialiteit
Kleur: contrast van diep donkere, grijze linnens en koele kalktinten met spannende lichtvlekken.
Van kleur soms bijna pastel, soms fel en bright new colour. Maar ook juist warme ton sur ton
kleuren als een kleurspot in een interieur waar natuurlijk materiaal, structuur en kleur die als
materialiteit te voelen is, de boventoon voert. Donker, spannende natuur in licht en schaduweffecten, gemixt met vlekken van toon op toon kleurspel. Zie Moroso.

Materiaal: leem, steen, beton, kalk en tegels, mozaiek, verven, gietvloeren. Houtsoorten, licht
en juist vlekken. Gekleurd materiaal tegenover heel donker natuurlijk materiaal. Gietijzer, koper en
metalen. Leer, wol, linnen en structuren in tapijt en stof. Puur materiaal en geleefde effecten, geschiedenis en geologische afdrukken, slijtage in steen, in structuur. Gelaagdheid, veel kleden over
elkaar, materiaal effecten op vernieuwende vloeren en wanden.
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GOOD LUCK
Good luck: 300/320 cm hoge drukstof. 4 van de 5 kwaliteiten ook project geschikt.
Kleurspel in ‘multi-colour’ nieuw kleurgebruik: intens vol en kleurrijk vlak.
Hoogwaardig materiaal digitaal bedrukt.
•
Het dessin is op 5 verschillende gronddoeken en transparanties verkrijgbaar, de meesten
zijn project geschikt!
•
De hoogte van de gronddoekkwaliteiten varieert tot zelfs 330 cm (‘Mist’)*.
•
Kleureffect per gronddoek levert telkens een ander beeld op.
•
Let op: we hebben het kniprapport op het ritme van streepjes gezet om het klein te houden!
•
De stoffen kunnen in twee richtingen gebruikt worden.
* Let op: ‘Mist’ is 300 cm bedrukt. Niet alle onbedrukte stof te gebruiken i.v.m. zelfkant.

± 16 cm

Good luck A12

Good luck C/ D

±300 cm

±300 cm

Good luck B

±320 cm

Good luck A/ E

± 16 cm

± 16 cm
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GOOD LUCK

Good luck C21

Good luck A11
(Stam)

Good luck A12
(Stam)

Good luck B01
(Mitte)

Good luck B02
(Mitte)

Good luck C21
(Mist)

Good luck C22
(Mist)

Good luck D31
(Xana)

Good luck D32
(Xana)

Good luck E41
(Nirvana doek)

Good luck E42
(Nirvana doek)
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HAPPINESS
Happiness: 300 cm hoge drukstof, beide kwaliteiten zijn ook project geschikt.
Een vlindertuin waar kleuraccenten op een naturellen ondergrond de hoofdrol spelen.
Let op: in diverse dessinuitvoeringen op 2 gronddoeken verkrijgbaar. Uitvoering: digitale druk.
•
Het dessin is met pauw alleen op basisdoek ‘Stam’ verkrijgbaar.
•
Het dessin is zonder pauw alleen op de satijnkwaliteit ‘Mitte’ verkrijgbaar.
•
In beide kwaliteiten zijn 3 identieke kleuropvattingen uitgewerkt.
•
De hoogte van de gronddoek kwaliteiten varieert.

± 320 cm

Happiness A

± 300 cm

Happiness B

± 150 cm

Happiness A02

± 150 cm
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HAPPINESS

Happiness A03

Happiness A00
(Stam)

Happiness A02
(Stam)

Happiness A03
(Stam)

Happiness B11
(Mitte)

Happiness B12
(Mitte)

Happiness B13
(Mitte)
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XANA- RANA
Xana: uni weefstof, transparant linnenlook, 320 cm hoog.
Een aanvulling die in kleurbeeld een basis is voor deze collectie.
Rana: uni weefstof, transparant linnenlook met specifieke finish: gechintzt, 320 cm hoog.
De identieke kleurserie van ‘Xana’ uitgevoerd met een chintz finish.
Let op: de gechintzte stof valt anders en heeft specifieke effecten die horen bij het doekbeeld.

Xana 60
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JARDIN
Jardin: 330 cm hoge ausbrenner.
Dessin ‘Happiness’ is hier vertaald op een 3e kwaliteit: als ausbrenner.
Zowel veel dicht en in de lijn ausgebrennt als heel transparant verkrijgbaar.
Dit dessin is zonder pauw.

Jardin A01

Jardin B13

Jardin A03

± 330 cm

Jardin B11

± 150 cm

Jardin B13
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QUEENS
Queens: 300 cm hoge ausbrenner.

± 300 cm

Verloop in transparantie van onder naar boven. Ritmisch spel met licht.

Queens 80
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KINGS
Kings: 300 cm hoge drukstof op ‘Ode’.

± 300 cm

Kleurverloop in streep van onder naar boven, met een uitgesproken vlakverdeling.
Het horizontale streepeffect is rapportloos! Dit dessin is in twee richtingen bruikbaar, als je het niet
kamerhoog gebruikt maar 90 graden kiept, dan heb je een ritmisch verticaal streepverloop.

Kings 80
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MINX
Minx: 300 cm hoge weefstof faux-uni (fire resistant), projectgeschikt.
Zwaardere structuurstof met melange effect.
De Kleurintensiteit en vergrijsde tinten staan aan de basis van deze Kendix collectie.

Minx 50
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MISTMIST STRIPE
Mist & Mist stripe: 330 cm hoge weefstof in uni en streep. Trevira CS.
Super dunne futuristisch, glanzende stof. De meest transparante weefstof ooit in onze collectie.
‘Mist’ is de uni. ‘Mist stripe’ een stoere kleurstreep. In Trevira CS dus projectgeschikt.

± 325 cm

Mist stripe

± 190 cm

Mist stripe 68
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SERA
Sera: in between weefstof, 300 cm hoog.

± 300 cm

Eenvoudige, elegante streep met kleuraccent. Metaal glans in de transparante streep tegenover een
natuurlijke katoenlook van de dichter geweven streep. Dit geeft een geraffineerd materiaaleffect.

± 157 cm

Sera 10
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SERUM
Serum: uni weefstof, transparant 300 cm hoog.
Deze uni komt overeen met het transparante deel uit dessin ‘Sera’.
Een aanvulling in materiaal en kleurbeeld die een basis is van deze collectie.

Serum 80
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FORTUNE

Fortune: 320 cm hoge drukstof, op basisdoek ‘stam’ ook voor project geschikt.
Een boeket van grote bloemvormen. Hoogwaardig materiaal digitaal bedrukt, waardoor rijkheid van
kleur mogelijk is. Dit dessin is op twee kwaliteiten verkrijgbaar. Let op de kwaliteitsverschillen in
gronddoek!

Fortune A19
(Stam)

Fortune B01
(Nirvana doek)

Fortune B09
(Nirvana doek)

± 320 cm

Fortune A11
(Stam)

± 105 cm

Fortune A11
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RITUALS
Rituals: 300 cm hoge zwaardere weefstof in linnen mix.
Deze zwaardere structuurstof heeft een natuurlijk rijke glans door chintz in grovere linnenlook.
De kleurintensiteit en vergrijsde tinten zijn een basis voor deze Kendix collectie.

Rituals 60

Fotografie: Alfons Lenders, Lisa Klappe
Meubels: Moroso Nederland, Edha Interieur, Co van der
Horst, van Oort, Piet Hein Eek winkel, Vitra

