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TREND COLOUR 2022
Nu reizen de laatste tijd 

minder mogelijk was, is het 
niet zo raar dat we daar juist 
naar verlangen. Gelukkig is 

daar The New Mediterranean 
interieurtrend, waarmee je 
de sfeer van een ver, warm 

oord ook thuis kunt oproepen. 
RENAULAC speelt in op deze 
trend met een warm, aards 

kleurenpallet binnen de 
INTENTION-range. De kleur 
#343 forest bathing is zelfs 

uitgeroepen tot Kleur van het 
Jaar 2022. Deze diepgroene 
tint doet je meteen denken 

aan Mediterrane kruiden en 
olijfbomen: rustgevend!  
Met #343 forest bathing  
haal jij de natuur in huis. 

RUST EN SFEER  
Door je slaapkamer rustig 

en sfeervol te houden, kom 
jij er het beste tot rust. De 

cosy-palet van RENAULAC is 
hier, met zijn gemoedelijke, 
warme tinten, erg geschikt 

voor. Ook #343 forest bathing 
valt binnen deze range. Deze 

olijfgroene kleur werkt  
rustgevend op zichzelf, maar 
kan ook mooi gecombineerd 

worden met de gembertint 
#404 ginger shot of het  

oudroze #222 enjoy calmness.  
Deze kleurcombinaties  

brengen de zuiderse sfeer  
in je slaapkamer!  

Droogbloemen, linnen  
stoffen en hout maken de  

Mediterrane sfeer compleet.

MIX AND MATCH  
Combineer #343 forest  

bathing met andere tinten uit 
de INTENTION-range en laat 

the New Mediterranean-trend 
écht tot leven komen! De 

eerder genoemde #404 ginger 
shot en #222 enjoy calmness  

matchen heel mooi met 
olijfgroen. Maar ook #232 

motivation boost, een echte 
terracottatint, en de zeeblauwe  

#161 deep breeze, laten 
je wegdromen bij verre 

vakantieoorden. Of versterk 
de natuurlijke sfeer van #343 
forest bathing met #242 keen 

aspiration: een zachtgroene 
tint waarbij je de kruiden al 

bijna kunt ruiken… 
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De kleurstalen zijn zo betrouwbaar mogelijk gereproduceerd. De oriëntatie van de muur, deondergrond en de lichtinval kunnen 
een invloed hebben op het eindresultaat. Het is aangeraden de testers Intention te gebruiken om de kleur bij u thuis te testen.
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