Altijd vakantie in

HUIS

Een relaxplek voor de hele familie, dát wilde Tine Kjeldsen toen ze hun vakantiehuis
kocht op Mallorca. Ze haalde er de zomer in huis, met bamboe, schelpenwitte
muren en een Marokkaanse tegelvloer. Wooninspiratie uit het zonnige zuiden!
Styling: Sven Alberding/bureaux.co.za. Fotografie: Greg Cox/bureaux.co.za. Tekst: Mariska Keus

DE BEWONERS
Wie? Tine Kjeldsen, Jacob
Fossum en hun kinderen Klara,
Tilde en Konrad uit Denemarken
Woning? Een vakantie-appartement van 90 m2
Waar? In Palma, op Mallorca
Ingericht met? Veel moois van
Tine’s lifestyle label Tine K Home
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WONEN

Vakantie vraagt om relaxen. Op de royale bank
liggen dan ook volop extra grote kussens die
uitnodigen om te loungen. Tine: “De muren zijn
gepleisterd in plaats van geschilderd, zo kregen
ze een mooie authentieke structuur.” De kleur?
Schelpenwit natuurlijk, voor een hoogzomergevoel.
Messing spiegels € 20,-, rotan tafel € 338,-, bamboe bijzet
tafel € 100,-, houten kruk met palmbladzitting € 40,-,
messing tafellamp € 200,-, banksprei € 107,-, kussenhoezen
vanaf € 80,- (alles tinekhome.com).
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C HI C + B O HE MIE N +
F RIS S C A ND IN AV IS C H

= vakantiegevoel!

Typisch Tine? “Spelen met contrast! In kleur, met dat spierwit tegenover inktzwart, maar ook in
materialen. Natuurlijk moois, zoals bamboe, rotan en leer, past verrassend mooi bij strak metaal.”
Doordat ze koos voor een hoogglans witte keuken, die het licht weerkaatst, lijkt het huis nog zonniger.
Lampenkap van ronde mand € 46,25, rotan schaal € 70,-, glazen vanaf € 8,-, handgeschilderd zwart-wit servies vanaf
€ 16,25, stalen tafellamp € 175,-, houten lepels p.st. € 10,-, doorgestikte leren greepjes € 15,- (alles tinekhome.com),
soortgelijke keukenkraan Futura € 99,95 (sanitairkiezer.nl), soortgelijke pan Le Creuset € 98,- (fonq.nl).
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WONEN

Tine: “Ik houd van simpel en
natuurlijk. Vandaar de mix van
dat cleane Scandinavische met
de natuurlijke bohemien sfeer.”
Met bamboe, rotan, onbewerkt
hout en puur katoen haal je het
buitengevoel naar binnen. Dat
versterkt het idee van vrijheid,
blijheid. Bamboe kruk € 60,-, bamboe tafel € 400,-, rotan stoelen p.st.
€ 270,-, glazen vaas € 20,-, vaas van
keramiek € 70,-, bamboe bijzettafel
€ 100,-, houten kruk met palmblad
zitting € 40,-, messing tafellamp
€ 200,- (alles tinekhome.com).
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Tine: “Dit appartement vroeg duidelijk
om wat liefde. Dat kreeg het met
een flinke renovatie. Al snel werden
we beloond: onder de vloer in de woonkamer kwam een originele
Marokkaanse tegelvloer tevoorschijn!”
Glazen vazen vanaf € 20,-, drie-in-een vaasje
€ 27,50, messing lantaarn € 70,-, handgemaakte zwart-witte vaas van keramiek € 70,-,
saladeschaal € 40,-, handgeschilderde zwartwitte schaal € 27,50, handgeschilderde
kommen p.st. € 15,-, manden vanaf € 20,-,
kussenhoezen vanaf € 35,-, sprei € 200,-,
bedlamp € 175,-, rotan stoel € 270,- (alles
tinekhome.com), soortgelijke vitrinekast
€ 899,- (quip-co.nl).

N A HE T K LU S SE N
K WA M HE T C A D E A U :

de originele
tegelvloer
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WONEN

Vervang standaard
deuren voor oude
houten exemplaren
en het huis krijgt
instant karakter.

Tine: “Wat
handgemaakt
is, heeft een ziel.
Dat geeft het
interieur charme.”

Karaf € 30,-, glas € 12,50, vaas € 70,-, dienblad € 215,-, bijzettafel

Glazen vazen vanaf € 20,-, messing lantaarn € 70,-, drie-in-een-

€ 100,-, kruk € 40,-, lamp € 200,-, sprei € 107,-, kussenhoezen

vaas € 27,50, handgemaakte zwart-witte vazen van keramiek vanaf

v.a. € 80,- (alles tinekhome.com), deur (oudedeur.nl),

€ 35,- (alles tinekhome.com).

Keukenrek? Bamboe
ladder! Aan S-haken kun
je van alles kwijt.

glazen vanaf € 8,-, stalen tafellamp € 175,-, zwart-witte kommen

Een luchtige natural beauty in de slaapkamer of in de
hal: een bamboe kledingrek. Rek € 200,-, handdoek € 40,-,

€ 16,50, schaal € 27,50, lepels vanaf € 10,- (alles tinekhome.com).

strohoed € 20,-, vloerkleed € 215,- (alles tinekhome.com).

Ladder € 55,-, metalen S-haak € 15,-, keukendoeken p.st. € 11,25,

VLOER TEGELS
Authentiek, karakteristiek en met die
mediterrane look
perfect voor een
zonnige sfeer in huis:
Portugese tegels.
Fijn voor je voeten
Heerlijk verkoelend
op warme dagen,
maar ook aangenaam in de winter,
als je de tegelvloer
combineert met
vloerverwarming.
Mooi bekeken Het
dessin valt op, maar
leidt ook af! Op een
effen vloer zie je elk
vlekje, maar bij dessintegels gelukkig
niet.
Onderhoud
Impregneren is geen
overbodige luxe
en met klinkerolie
blijft de kleur langer
mooi. Verder kunnen
de tegels gewoon
gedweild worden
met een sopje
van groene zeep.
Prijs Afhankelijk
van de afwerking
gemiddeld € 65,per vierkante meter.
Inspiratie castelo.
com (showroom
met handgemaakte
tegels in Loenen aan
de Vecht), in-petto.
nl (cementtegels in
allerlei kleuren in
Nijmegen), tegelgalerie.nl (dessintegels
van Bisazza en
Winckelmans in Halsteren) en tegelaer.nl
(grote showroom in
het Groningse Oostwold).
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Tine koos voor een
schuifdeur om ruimte te
winnen. Zo is er genoeg
doorloop naast het bed.
De glazen spatwand versterkt het ruimtelijk gevoel
in de kleine badkamer.

Lamp € 215,-, greepjes € 15,-, zwart-wit tegels € 8,- p.st., sprei
€ 200,- (alles tinekhome.com), soortgelijke wasbak Hammam van
Aquanova € 47,95 (badkamerstore.nl).

Rust en een geborgen
gevoel in de slaap
kamer? Mix grijs en
wit, en leg veel ‘laagjes’
op bed. Ook zo’n
kast waarin je mooie
stapeltjes bedlinnen
ziet liggen, zorgt voor
extra zachtheid.

Rotan stoel Essaouira € 129,-

Witte kruk Marseille € 15,-

(Household Hardware)

(Kwantum)

Hamamdoek bamboe € 32,-

Wc-rolhouder € 30,- (Ferm

(happytowels.nl)

Living via wonenmetlef.nl)

Vloerkleed 80x250 cm € 80,-

Jute opbergmand € 22,99

(tinekhome.com)

(vtwonen.nl)

Kussenhoes met kwast-

Zeepdispenser van kera-

jes € 14,99 (hm.com)

miek € 9,99 (hm.com)

Vierkante metalen spiegel

Make-uptas € 15,53 (House

€ 34,99 (sissy-boy.nl)

Doctor via wonenmetlef.nl)

Grijze vaas Marokko € 75,-

Hanglamp Sinnerlig

(Tine K Home via vtwonen.nl)

€ 49,95 (ikea.com)

Bamboe ladder € 55,-, grote handdoek € 70,-, katoenen kussen
hoes vanaf € 35,-, xs krukje met zitting van palmblad € 27,50,
mand € 20,-, tegels p.st. € 8,- (alles tinekhome.com).
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3x

M U U R N AT U U R

WONEN

En er was rust…
ME T V E E L L A A GJE S
E N Z A C H T E T IN T E N

Muurverf mat Flexa Couleur Locale
Finland Spa 2,5 liter € 21,79 (handig.nl)

Muurverf mat warmgrijs
2,5 liter € 23,95 (karwei.nl)

Muurverf beton 2004 2,5 liter

3x

€ 32,95 (Flexa via karwei.nl)

T E G E LW I J SHE ID

Portugese cementtegels € 69,50
per m² (designtegels.nl)

Dessin op dessin te druk? Niet
als je in hetzelfde kleurpalet blijft.
Tine koos voor matching rustgevend
blauw. Het contrast zit ’m in het ruige
vloerkleed op de gladde tegels.
Kussenhoezen vanaf € 35,-, zwarte
Vloertegel Rustic gris 33x33
cm € 16,- per m² (Hornbach)

lampen € 175,-, vloerkleed van jute en
hennep € 215,-, tegels p.st. € 8,- (Tine K
Home, tinekhome.com). Soortgelijke
spiegel Rustic Rattan € 27,97 (fonq.nl).

VN Azule 09 Olive € 72,50
per m² (designtegels.nl)
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