
extra
UITGAVE 

met o.a

DIKKE
De leukste DIY’s
Ga zelf aan de slag met deze DIY’s 
voor jouw interieur

Ontdek jouw woonstijl
Je vindt heel veel mooi, maar welke 
stijl past nou echt bij jou?

Van catwalk naar woonkamer
Over de connectie tussen mode en interieur

De stoffenwinkel
Ontdek alles over de 100-stoffencollectie 
en duurzame stoffen

VENETIE
elementenbank 
in extra stof (foto: Andermaat Ecru)
2,5 zits met arm rechts  + ronde hocker

1448,-

Deel jouw 

#trendhopperthuis 

en win €500 

shoptegoed!

SPECIAL



wooninspiratie:

SCANDINAVISCH.
met een snufje modern en design

wooninspiratie:

INDUSTRIEEL.
verzacht met vintage & mid-century

wooninspiratie:

MODERN.
in de mix met design en fun

INTERVIEW

VAN CATWALK
NAAR WOONKAMER

#TRENDHOPPER
THUIS

wooninspiratie: 

FUN.
met een vintage vibe

JOUW DUURZAME 
KEUZE 

ONZE STOFFEN 
WINKEL

UITGELICHT

ALLE                            OP EEN RIJTJE

VP Abstract schilderij op canvas 

04 Lattenwand 

06 Vintage lamp 

07 Bijzettafel met opbergruimte

11 Strakke lambrisering 

13 Behang met reststukjes
Interieurontwerp & styling  Heidi Willems
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WIN 500,- SHOPTEGOED!

Hoe staat Trendhopper nou eigenlijk in een 

echte huiskamer? Laat het zien en maak 

kans op shoptegoed.

DAAR LIGT HIJ DAN:

DE EXTRA DIKKE UITGAVE 

VAN TRENDHOPPER. NIET 

ZOMAAR EEN FOLDER, MAAR 

EEN BLAD VOL INSPIRATIE, 

TRENDS EN IDEEËN VOOR 

JOUW INTERIEUR. 

Stylist Heidi Willems legt je alles uit 

over het ontdekken van jouw eigen 

woonstijl en hoe dit altijd een mix is van 

verschillende stijlen. Je krijgt inspiratie 

welke stijl bij jou past en hoe je die 

vervolgens thuis kan creëren. En je 

maakt jouw stijl nog persoonlijker 

door het toevoegen van unieke items. 

Bijvoorbeeld door het designen van 

jouw ideale tafel, stoel of fauteuil. 

Steek je liever de armen uit de 

mouwen? Dan kan je aan de slag met 

een van de 6 DIY’s! 

Pak een kopje thee erbij, nestel jezelf op 

de bank en blader lekker door dit blad 

vol inspiratie. 

Nice to 
meet you

REIGER
wandlamp 

69,99

BARLETTA
bank in diverse 
uitvoeringen, vanaf 

949,-

BREMEN
bank in diverse 
uitvoeringen, vanaf

549,-

Geef je eigen draai aan een meubel met de 
100+ stoffen uit de Trendhopper stoffenwinkel.

Ontdek onze duurzame keuze, 
beter voor iedereen

mix & match: 

PAST PRECIES

DOE RELAXED

18

16

Vind je nergens jouw ideale tafel of stoel? 

Dan design je hem toch lekker zelf!

WEST
relaxfauteuil
in diverse uitvoeringen
vanaf

1199,-

100100

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl



1. AYORA eetkamerstoel met frame D in 100 stoffen (foto: Brussels Liver) 269,- 2. LUGO TV meubel met opzet 
100 x 180 x 50 cm (hxbxd) 749,-  3. ROME pot 25 cm (h) 29,99  4. SILENCE vaas 22,5 cm (h) 21,99  5. PARURE 

kussen 30 x 45 cm 39,99 6. HURRY poef (foto: Grijs) Ø46 cm 129,- 7. NOTTI tafellamp (foto: Grijs) 34,5 cm (h) 37,99 
8. BOLDER wandlamp 150 cm (l) excl. lichtbron 79,99  9. ROLLA fauteuil in stofcategorie 3 (foto: Santos White) 

met orionvoet zwart 349,- 10. JARI vaas (foto: Off White) 34,5 cm 39,99  11. TRONDHEIM eettafel (foto: Zwart) 
Ø130 cm 329,- 12. HIRO vloerkleed (foto: Ivoor) 160 x 230 cm (lxb) 299,- 
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6

2

3

4

Ook zo’n toffe lattenwand? 
Scan de QR

AYORA
eetkamerstoel

269,-

‘Optimaal zitcomfort 
            door koudschuim’

Organische vormen, lichte kleuren en luchtige meubels 

zie je terug in een Scandinavisch interieur. De houten lattenwand 

geeft het geheel wat warmte en door de lichte kleur van de stof 

mixt bank Bremen ook heel lekker in deze woonstijl. 

Hier kan je ook rustig wat persoonlijke items aan toevoegen om 

het nog meer eigen te maken.

BREMEN
hoekbank
in actiestof (foto: Oslo Shell)
254 x 72 x 160 (bxhxd)

1219,-

SCANDINAVISCH.
met een snufje modern en design

wooninspiratie

BRIGHT WINGS
wanddecoratie
70 x 118 cm

199,-

NONZA
salontafel
36 (h) x ø 90 cm

199,-
GOTEO
vloerkleed
200 x 200 cm

349,-

VLOER: silver wedding PPG1168-3 // WAND & BLOK: storm’s coming PPG1008-2

Diy
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7
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11

9

12
10



Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl

Door de veloursachtige ribstof krijgt de veelzijdige Barletta bank dat 

mid-century en vintage gevoel. Maar met de betonlook op de muur, het DIY 

bijzettafeltje en de wanddecoratie, trek je die bank meer naar de industriële 

kant. Voeg er nog wat vintage elementen aan toe om het helemaal af te 

maken. 

BOTANICAL
STORIES 012
wanddecoratie
70 x 118 cm

199,-

bank als getoond:

2196,-
in extra stof (foto: Levis Army) 

2 x 1,5-zits met 1 arm en 2 x 1-zits zonder arm

FONZ
vloerkleed
160 x 230 cm

399,-

SANTI
vloerkleed
160 x 230 cm

299,-

DELHI
salontafel set van 2
86 x 86 x 40cm & 
80 x 80 x 33cm.

499,-

BODIN
vloerlamp

99,99

wooninspiratie

VLOER: berliose PPG 1010-4 // GELE WAND: shutter bug PPG 1108-6

INDUSTRIEEL.
verzacht met vintage en mid-centuryFun 

Fact

Maak je eigen bijzettafel. 
Scan de QR

Maak je unieke vintage lamp.
Scan de QR

Diy

Diy BARLETTA is niet alleen een heerlijke lounge-

bank maar ook een echte allemansvriend. 

De mogelijkheden met deze elementenbank zijn 

eindeloos, zowel qua opstelling als stoffering. 

Van hoekbank met longchair tot een u-bank. 

Als je echt wat anders wil: kies voor elk element 

een andere stof! 
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Vaak wordt je stijl omschreven als industrieel of Scandinavisch.  

Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die een 100% industriële 

of 100% Scandinavische woonstijl heeft. Je persoonlijke stijl is 

altijd een mix van stijlen. En dat is júíst ook tof! In dit magazine 

zie je een aantal beelden waarin we een mix van stijlen hebben 

gefotografeerd. Je ziet dat dat ook prima kan, als je maar zorgt 

voor een goede balans en kleurverdeling. 

Wanneer je weet hoe jouw woonstijl eruitziet, kun je je huis 

inrichten op een manier die echt bij jou past. 

Een interieur creëren waarin je jouw identiteit terugziet en die 

van je medebewoners. Als je een natuurmens bent, voel je je 

waarschijnlijk fijn bij vergrijsde groen- en bruintinten.

Maar als je een uitgesproken, kleurrijk mens bent met veel 

humor, wil je waarschijnlijk een interieur met felle kleuren en 

bijzondere items die om aandacht vragen. 

Je eigen woonstijl ontdekken kun je bijvoorbeeld doen door 

terug te denken aan bepaalde ruimtes waar je bent geweest. 

Denk aan een museum, restaurant of het interieur van vrienden. 

In welke ruimtes voel je je fijn? Zijn deze hoog, laag, donker of 

licht? Kun je overeenkomsten ontdekken?

Ook kun je op gevoel interieurplaatjes verzamelen die je 

aanspreken. Vraag je daarna bij elke foto af waarom je deze hebt 

uitgezocht. Gaat het om de sfeer? Vind je het gewoon een toffe 

bank of leuk idee? Gaat het om de kleuren? Om de ruimte zelf? 

Om de authentieke details? Kijk dan of er dingen zijn die vaker 

terugkomen en vat dit samen of maak er een moodboard van.

Ik denk dat het goed (en leuk) is als je je eigen stijl kent. Het helpt 

je bij het maken van keuzes voor je interieur en scheelt uiteinde-

lijk ook miskopen. Bijkomend voordeel is dat het kiezen en kopen 

vanuit je eigen stijl heel duurzaam is: je doet veel langer met je 

spullen en bent er zuiniger op. Je krijgt er een binding mee en 

vervangt ze dus ook niet zomaar. Ze betekenen iets voor je. 

Ze geven je een ‘thuis’ gevoel. 

‘IN MIJN WERK ALS 
INTERIEUR-

ONTWERPER HEB IK 
GEMERKT DAT VEEL 

MENSEN HET LASTIG 
VINDEN OM HUN 

INTERIEURSTIJL 
TE BESCHRIJVEN. 

JE VINDT HEEL VEEL 
MOOI, MAAR WAT 

PAST NOU ECHT 
BIJ JOU? 

HERKENBAAR?’

Heidi Willems
interieurontwerp & styling 

08

JOUW 
DUURZAME 
KEUZE.

Mooi en duurzaam wonen gaan steeds vaker hand in hand. 

Onze eerste stap: mooie stoffen voor jouw meubels met minder impact op 

het milieu en respect voor de makers. Deze 2 stoffen in meer dan 18 kleuren 

zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen door mensen die eerlijk worden 

behandeld. Kortom: dag rondzwervende plastic flessen, hallo schonere 

planeet, welkom duurzame stoffen. 

Hw

JUNO
hoekbank
in duurzame stof (foto; Clean Blush) 
315 x 84 x 211 cm (bxhxd)

1699,-

Te herkennen aan 
de                      th stipgroene

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl



Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl
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GIBBS
u-bank
in actiestof (foto: Flore Light Grey)
356 x 83 x 279 cm (bxhxd)

1999,-

HURRY
poef
in grijs
Ø46 x 42 cm (h)

129,-

FORNA
vloerlamp
zwart metaal
195 cm (h)

159,-

DES
bijzettafel set van 2
in wit

99,99

RHYTHM OF THE CITY 027
wanddecoratie
74 x 74 cm

119,- FINELINE 003
wanddecoratie
Ø50 cm

75,-

MAXIMO
vloerkleed
160 x 230 cm

249,-

wooninspiratie

VLOER: berliose PPG 1010-4 // WAND: burmilla PPG1011 -1  // LAMBRISERING: cashew nut cream  PPG 11-03

Strak frame, hoekig en vaste kussens: Gibbs is bij uitstek een moderne 

bank. Door het toevoegen van een accentkleur en het stylen met opvallende 

accessoires breng je wat fun in het geheel. Maar ook een vleugje design - 

door bijvoorbeeld de bijzettafeltjes - past hier heel goed. 

MODERN.
in de mix met design en fun

Strakke lambrisering? 
Scan de QR

Diy



1. APENSTAART wandlamp 45,5 cm (h) 39,99 29,99 excl. lichtbron 2. REIGER wandlamp (foto: Goud) 48 cm (h) 69,99 excl. 
lichtbron 3. ART CRAFTS 021 wanddecoratie 50 x 40 cm 75,-  4. IZU kussenhoes 60 x 60 cm 47,99 5. DUARTE salontafel 
set van 2 249,- 6. BEAU 1,5 zits fauteuil in actiestof (foto: Cord Oker) 102 x 86 x 97 cm (bxhxd) 599,- 7. TOP pot 10 cm (h) 4,99  

8. BOTTOM pot 10 cm (h) 4,99 9. MACARON  waxinehouder 25 cm (h) 24,99 10. SAVANA  vloerkleed 155 x 225 cm 
299,- 11. MONKEY MIKE beeld (foto: Goud) 15 cm (h) 17,99 12. MIX eetkamerstoel (foto: Hunter) 89,99

12

2
1

6

7

11

8

9

10

3

4

5

BEAU
3-zitsbank
in actiestof (foto: Laax Roze) 
233 x 86 x 97 cm (bxhxd)

999,-

wooninspiratie

1. NAPOLI kast (90 x 160 x 45 cm (bxhxd) 599,- 2. CHER vloerlamp 140 cm (h) 299,- excl. lichtbron 3. VIBY salontafel 
120 x 65 x 40 cm (bxhxd) 369,- 4. BODIL vloerkleed lichtgrijs 160 x 230 cm 259,- 5. WOOLLY draaifauteuil in stof 
(foto: Boucle Natural Gemeleerd) 84 x 71 x 88 cm (bxhxd) 599,- 

1

2

3

4

5

Ook zo’n gaaf behang? 
Scan de QR

Vloerkleed 
op maat?
Scan voor meer

Diy

FUN.
met een vintage vibe

In deze woonstijl kan heel veel. Mix en match er lekker op los, 

máár pas op dat je niet uit de bocht vliegt met de kleuren. Het 

behang is super uitgesproken en bank Beau in deze roze kleur is 

echt een statement. Zorg dat je dan ook wat rust in het geheel 

brengt met bijvoorbeeld een licht vloerkleed en een eettafel met 

weinig poespas. Gekke accessoires kunnen niet ontbreken in deze 

woonstijl! 

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl

12

VLOER & WAND: silver wedding PPG1168-3
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KAN NIET BESTAAT NIET

Je kent het wel: kom je eindelijk je droom-
bank tegen, is het net niet de goede kleur. 
Gelukkig is dat geen probleem want heel 
veel banken, fauteuils en stoelen uit onze 
collectie kan je laten bekleden in de stof 
van jouw keuze. 

Wel meer dan 100 stoffen vind je in het 
100-stoffenconcept. Van fluweelzachte 
stoffen, fijne en grove weefsels tot leder-
look. Van altijd-goed grijs of beige tot 
beautiful blauw en on trend terra. Je hele 
bank in 1 kleur of elk element in een ander 
kleurtje. Je kunt het zo gek niet bedenken, 
of het kan! 

Geef dus je eigen draai aan je meubel met 
een van de 100+ stoffen en het microleder 
uit onze stoffenwinkel zodat jouw bankstel, 
fauteuil of stoel perfect past in jouw 
interieur.  

ONZE 
STOFFEN
WINKEL.

FREYA
vaas
42 cm (h)

79,-

FIBY
bijzettafel
46 cm (h)

79,99

CASPER
vaas
25 cm (h)

29,99

JAGUAR
kussenhoes
40 x 60 cm

32,99

UNICORN
decoratie
18 cm (h)

39,99

EMPIRE 
STATE 
BUILDING
decoratie
59,5 cm (h)

59,99

VLOER:  burmilla  PPG1011-1 // WAND: with a twist PPG1028-2  // BLOK (L): berliose PPG 1010-4  // 
BLOK (M): lively ivy PPG11-30 // BLOK (R): storm’s coming PPG1008-2

Ontdek alle accessoires 
in onze winkels en op 
trendhopper.nl

Ontdek de hele 
100-stoffencollectie
Scan de QR

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl
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LONDEN
hoekbank
in duurzame stof (foto: Clean Sage) 
met relaxfunctie excl. hoofdsteun 
282 x 86 x 223 cm (bxhxd)

2599,-
hoofsteun + 129,-

VLOER:  burmilla  PPG1011-1 // WAND: with a twist PPG1028-2  BLOK LAAG: lively ivy PPG11-30 // BLOK HOOG: storm’s coming PPG1008-2

Zie jij jezelf al zitten? Of liggen natuurlijk! 

Relaxfauteuils en -banken hoeven allang niet meer oubollig te zijn, maar laat je 

precies aansluiten op jouw interieur. Een heerlijke plek om achterover te leunen en 

met de voetjes omhoog te gaan. 

Ontdek alles over relaxen op maat.  
NIEUW!

WEST
relaxfauteuil
in maat S in 100 stoffen 
(foto: Stockholm Copper) 
met kruisvoet metaal zwart

1199,-

NIEUW!

elektrisch 
verstelbaar
mogelijkelektrisch 

verstelbaar
mogelijk

DOE RELAXED.

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl
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Meer info over de 
mogelijkheden.

Scan de QR 
of ga naar 
trendhopper.nl
/inspiratie

Meer info over de 
mogelijkheden.

Scan de QR 
of ga naar 
trendhopper.nl
/inspiratie

DE PERFECTE EETTAFEL

Een tafel op maat maken. Klinkt ingewikkeld. 

Is het niet. Met dit Trendhopper- eettafelconcept, 

mix en match jij tafelbladen en tafelpoten in de 

vormgeving en kleur die past bij jouw woonstijl.

Zo heb jij in 4 stappen de perfecte eettafel. 

Ja echt, zo makkelijk is het!

DESIGN JE EETKAMERSTOEL

Jij moet kunnen wonen, zoals jij dat wilt. Daarom 

design je bij Trendhopper je eigen eetkamerstoel voor 

elke woonstijl. En dat in slechts 3 stappen. Met de 7 

kuipen, 7 frames en heel veel soorten stof en Bull 

microleer, kun je alle kanten op! Combineer maar 

raak.

18 Kies je 
blad

Kies je 
poot

Kies je 
frame

Kies je 
stof

Kies voor een 
handgreep

Kies je 
kleur

Kies je 
vorm

Kies je 
model

AYORA
eetkamerstoel
vanaf

249,-

ASPEN
eettafel
met eiken poot schuin 
vanaf

849,-

GrenzelozeMIX & MATCH

PAST PRECIES.
mogelijkheden

3
JAAR 
GARANTIE



Fresh Lemonade PPG1216-5

2020

VAN CATWALK
NAAR 

Er is altijd al een link tussen trends in de 

modewereld en die in interieur. 

Waar de mode voorheen jaren voorliep, gaat 

dat nu steeds meer gelijk op. Zo ook voor 

deze uitgesproken kleurtrend. De kleur geel 

- in al haar uiteenlopende tinten - is er een 

die we in de natuur ook veel zien. Die staat 

voor vrolijkheid en optimisme. Iets waar we 

allemaal wel behoefte aan hebben deze 

dagen. En deze vrolijke kleur wint langzaam 

terrein in het interieur. Door kleur als 

verbindende factor te gebruiken, kun je 

bijvoorbeeld verschillende stijlen van 

accessoires toch goed combineren. Maar 

kleur werkt in een ruimte wel iets anders dan 

bij je outfit. Je favoriete gele outfit 1 op 1 

doorvertalen naar je woonkamer is dus niet 

aan te raden. Laat je vooral inspireren door 

wat je ziet op de catwalk en pas dit toe in je 

interieur.

CARTER
kast
190 cm (h)

999,-

GRAPHIC
kussenhoes

34,99

ZAIN
poef

219,-

RAINBOW
vazen set van 4

79,-

BLISS
spijlenstoel
in kunststof

89,-

KALI
vaas
36 cm (h)

34,99

ANTIQ
vaas
30 cm (h)

34,99

Ontdek alle accessoires in onze winkels en op trendhopper.nl



#TRENDHOPPER 
THUIS
Wij zien graag hoe onze items in jullie woonkamer staan 

te shinen. Heb jij jouw nieuwe meubel of accessoire een 

mooi plekje gegeven? Deel dan een foto via Instagram, 

gebruik #trendhopperthuis of tag @trendhopper in jouw 

plaatje. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website, 

socials of zelfs in onze folder!

22

RODEO
fauteuil 

(foto: Velvet)

599,-

METZ
eetkamerstoel

(foto: Gold)

179,-

BARLETTA
elementenbank

zelf samen gesteld

vanaf

949,-

VERNISSAGE
vloerkleed

past precies concept

vanaf

109,-

ORIGAMI 
VOGEL
decoratie

18 cm (h)

19,99

BEAU
bank 

vanaf

799,-

MOODS
bijzettafel 

set van 3

329,-

@interieurvan.eva
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Kijk voor de actievoorwaarden op trendhopper.nl/folderactievoorwaarden

Uit alle inzendingen worden          winnaars gekozen. 

Zij ontvangen een Trendhopper cadeaukaart:

1e plek 500,-
2e plek 250,-
3e plek 100,-



ELKE WEEK EEN 
NIEUWE AANBIEDING!

8:00

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Check it out want op is op...

Trendhopper
nu

Houd onze social kanalen goed in
de gaten zet je notificaties aan en
kijk iedere dag op trendhopper.nl

Kijk voor adressen, telefoonnummers en overige informatie van onze andere vestigingen op onze website

Onze folders lees je ook in de app ‘AlleFolders’ verkrijgbaar in de Appstore van Apple en de Playstore van Google en op www.allefolders.nl

De prijzen zijn inclusief recupel/verwijderingsbijdrage. Model-, kleur- en prijswijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig in Nederland en België. 
Genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Acties en prijzen geldig zolang de voorraad strekt. Levertijd geldt voor ophalen in de vestiging en onder voorbehoud van voorradigheid. 
Folderacties niet geldig i.c.m. andere acties. De aanbiedingen gelden niet voor reeds bestelde goederen. Assortiment kan verschillen per vestiging. Foldernummer: F04-2021. 
© Dévelp, Apeldoorn 2021

Prijzen en aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 24 mei t/m  27 juni  2021

DEAL!

hier komen de indrukken


