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DE TRENDS VAN DIT SEIZOEN

EDITORIAL

JERED BEUMER

Samenspel
"Wat mij de afgelopen periode erg is opgevallen,
is dat we zien hoe belangrijk het is om samen te komen
en bij elkaar te zijn," vertelt Jered terwijl we op een
mooie, ruime loungeset zitten in zijn lichte showroom in
Naarden. "We zien dit dan ook terug in de tuintrends van
dit jaar. Tafels worden groter, loungesets worden groter.
Alles om met al je vrienden, gezin en familie bij elkaar te
zijn en het leven te vieren.
Daarnaast zien we steeds meer kleur. Overwegend
gemêleerde lichte kleuren en rijke stoffen die
comfortabel aanvoelen. Ook wordt de tuin niet meer
gezien als een plek die losstaat van je huis, maar eerder
als verlengstuk ervan. Zo staat buitenleven centraal
en dit zal de komende jaren alleen toenemen.
Verder zijn we vorig jaar begonnen met Cane-line, een
prachtig Scandinavisch merk en al jaren persoonlijk
favoriet. Ook bij onze klanten was de introductie
vorig jaar een groot succes en daarom is de collectie
uitgebreid. Geliefde collecties, series en sets zijn verder
uitgebreid, denk aan een chaise longue of nieuwe stoel.

ALWAYS OUTSIDE
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Ook Jered’s eigen merk Wolfwood heeft dit jaar weer
een prachtige collectie. Dankzij zijn jarenlange ervaring
met duizenden klanten weet hij precies waar vraag
naar is. Zo kan hij hierop inspelen met bijvoorbeeld de
veelgevraagde Otis serie en het James Lounge Daybed.
Zo blijft Wolfwood het bestverkochte merk bij Dutch
garden, ook dit seizoen weer.
"On the downside verwacht ik ook een jaar vol
uitdagingen. Er heeft nooit eerder zoveel gespeeld
op gebied van schaarste in de grondstoffenmarkt en
transportbeperkingen. Helaas heeft deze onvoorzienbare
situatie er vorig jaar toe geleid dat klanten soms langer
op spullen moesten wachten dan zij van ons gewend
zijn. Dit jaar kunnen wij hier gelukkig op inspelen
dankzij grotere bestellingen en hoge voorraden in ons
magazijn. Als consument is het verstandig om vroeg in
het seizoen al te kijken wat je graag wil en nodig hebt.
Op het moment dat het zonnetje gaat schijnen, wil je
eigenlijk je spullen al in huis hebben. Mocht je dan
nog een keuze moeten maken, kan het zijn dat je met
levertijden van een maand of twee maanden te maken
hebt. Wees dit voor en kom gewoon eens bij ons langs
of neem een kijkje online."
Jered kijkt in ieder geval uit naar een mooi nieuw
seizoen en staat te popelen om je in zijn superstore
of online winkel te ontvangen. "Laten we in deze tijden
vooral oog voor elkaar hebben. Onze omgeving, familie,
vrienden, ouderen. Samen genieten, binnen en buiten.
Blijf gezond en tot snel!"
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Jered Beumer, Oprichter
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KLEURTRENDS 2022

Kleuren
die
opbeuren
Nieuw jaar, nieuwe kleuren! Veel verfmerken hebben
hun kleurtrends voor 2022 vrijgegeven en, hoe kan
het ook anders, je ziet duidelijk dat de pandemie nog
steeds een vinger in de pap heeft. Net als in 2021 blijft
het creëren van een plek waarin je kunt ontspannen en
opladen belangrijk. We snakken naar eenvoud en naar
warmte, maar ook naar een frisse wind. Zo is Bright
Skies een van de kleuren van het jaar. Een luchtige,
lichtblauwe tint die staat voor een nieuw begin.
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POP OF COLOR

Daarnaast blijven groene tinten overheersen; dat we
ons steeds dichter met de natuur verbonden willen
voelen kan daar best iets mee te maken hebben. Niet
zo gek dus, dat een natuurlijk grijsgroen ook door
verfbedrijven als kleur van 2022 werd verkozen. Hoewel
steeds meer mensen hun kleinere woning in de stad
verlaten voor meer huis én tuin, kan het toevoegen van
een mooie olijf- of salietint ook al wonderen verrichten.

A GARDEN IS NOT A PLACE
IT’S A JOURNEY
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Simple &
Slow:rust
in je tuin

NATUURLIJK / SIMPLE

Ze zeggen weleens: rust in het interieur is rust
in het hoofd. Daar hoort de tuin ook bij, want ook
de tuin blijft een belangrijke plek om tot rust te
komen. Hoe je balans aanbrengt in je tuin, patio,
balkon of dakterras? Dat begint bij het kiezen
voor neutrale en zachte kleuren waarbij jij je op
je gemak voelt.
Maar het gaat verder dan de kleur alleen. Vergeet
bij het uitkiezen van jouw tuinmeubelen niet
op textuur te letten. Met teakhout vorm je een
prachtige basis voor jouw rustige tuin. Voeg daar
wat warme verlichting aan toe en je hebt een tuin
waar je volledig in kunt ontspannen.
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OP VAKANTIE IN EIGEN TUIN

Bestemming
achtertuin
Loungen in eigen land (of tuin dus), het is een dingetje
geworden sinds er een akelige pandemie rondwaart.
Massaal vieren we vakantie in eigen land en ontdekken
we hoe mooi Nederland eigenlijk is. Of we blijven thuis en
nemen we huis en tuin eens goed onder handen, voor we
met de voeten omhoog gaan.
Wat die tuin betreft: we maken er steeds meer een
verlengstuk van ons interieur van, investeren met plezier
in een ijzersterke en reuze comfortabele loungeset,
schaffen er accessoires bij aan voor extra gezelligheid en
blijven dankzij een tuinhaard en terrasoverkapping zo
lang mogelijk buiten.
We leerden afgelopen jaar dat
verre vakanties niet de enige
zaligmakende vakanties zijn.
Loungen in eigen tuin blijkt ook
hartstikke fantastisch en is voor
veel van ons een nieuwe goede
gewoonte geworden die we postcorona gewoon voortzetten.
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GEA KNOWS BEST

Gea’s
Garden 1
Tips
Als er iemand weet hoe je jouw tuin het
verlengstuk van de woonkamer maakt, is
het Gea van Dutch Garden wel.

2
4

Om de schaduw in de zomer op te
zoeken hebben we sinds verleden
jaar het nieuwe merk Jardinico
toegevoegd aan onze collectie. Dit
high end merk levert de mooiste
parasols in diverse maten, kleuren en
ondergronden. De Antego parasol is
er hier 1 van. Kies je afmeting, kleur doek, frame kleur en
daarnaast de keuze in de parasolvoet, bevestigingsplaat of
grondanker. Laat de zon maar komen!
Jardinico Antego Parasol 1.295,00

Voor de meest comfortabele
tuinstoel gaat mijn voorkeur uit
naar de Nappas van Suns, heerlijk
zachte kussens, de verschillend
rope Weavings maakt dat deze stoel
heerlijk zit en bij iedere tuintafel
past. Verkrijgbaar in verschillende
weavings en kleuren.
Nappa Tuinstoel
vanaf 549,00
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Met stip op 1 staat toch nog steeds de James
loungeset, de koning onder de loungesets al zeg
ik het zelf. Heb je ruimte in de tuin en hou jij van
lekker loungen met een hapje, drankje, maar vooral
van genieten buiten tot in de late uurtjes? Dan is
dit de set voor jou! Robuust maar heerlijk zittende
kussens, waar je je buren jaloers mee maakt.
Wolfwood James Loungemeubelen vanaf 1489,00

3

Het merk Cane-line
is zeker een grote
favoriet, het leuke
design en stevigheid van materialen
zorgen ervoor dat de
Nest lounge stoelen
in iedere tuin of balkon zich thuis voelen. Hoe gezellig zijn deze? Het materiaal
is kunststof en metaal en leverbaar in
de rotan kleur of wit incl. Zitkussen.
Nest Loungestoel 940,00

Om gezelligheid te garanderen kan een
terras niet meer zonder gezellig sfeerlicht
en muziek. Laten de Kooduu Synergy en
de Nordic Light dat nu net in huis hebben!
Oplaadbaar en dus buiten draadloos neer
te zetten, even de bluetooth aansluiten
voor het geluid, de fles wijn mee naar
buiten en genieten maar. De handige
Synergy is leverbaar in 3 maten
en de Nordic Light in 1 maat,
maar wel in diverse kleuren
verkrijgbaar.
Synergy sfeerlamp vanaf 119,00
Nordic light 254,00

De Condor loungeset. Deze is vorig seizoen aan
onze collectie toegevoegd en wat een topper! Super
comfortabele zit, de fluffy rugkussens, leuk design en
tijdloze materialen. Als je op zoek bent naar een leuke
sofa set voor een scherpe prijs is dit wel een topper.
1 tip: wacht niet te lang met bestellen, want deze
vliegen de deur uit
Condor Loungeset vanaf 5.749,00
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JE TUIN ALS VERLENGSTUK VAN JE WOONKAMER

Sluit je tuin
niet buiten
Zie je tuin niet als plek die losstaat van je huis, woonkamer en interieur, maar liever als
verlengstuk ervan. Daar wordt zo’n tuin veel plezieriger van. Vuistregel? Investeer net zoveel in
je tuin als in je huis en je zult zien dat je er veel vaker en langer bivakkeert. Hoe je zo’n tuin nou
een verlengstuk maakt van je interieur? Let op:

1.

Terrasoverkapping aan huis
De beste en comfortabelste overgang
van huis naar tuin is zonder twijfel
een terrasoverkapping aan huis. De
geborgenheid en beschutting van een
woonkamer, maar de frisse lucht van
buiten. Het ultieme binnen-buitengevoel.

2. Doen: koop een loungeset
In de woonkamer staat als het goed is
ten minste één meubel waarop het goed
loungen is. Zorg dat er in je tuin ook zo’n
comfortabel meubel staat waar je je kunt
oprollen met een goed boek – of vooruit,
met je laptop. Investeer in een loungeset
gevuld met loungekussens.

ALWAYS OUTSIDE

3. Een terrasverwarmer
of een knapperende tuinhaard
In de winter ook genieten van je tuin?
Terrasoverkapping, check? Kruip dan met
een warm plaid op je loungebank en zet
je een terrasverwarmer aan, of zorg voor
een knapperende tuinhaard. Met zo’n
verwarming of haard wordt always outside
een makkie én een feestje.
4. Het zit ’m in de details: tuin accessoires
Om je tuin een waardig verlengstuk van
je woonkamer te maken, zorg je voor
meubels en accessoires die je ook binnen
hebt staan-liggen-hangen. Leg op je
loungeset wat extra sierkussens, zet er
een salontafel en wat poefjes naast en
leg een fijn buitenkleed neer. Voor extra
woonkamervibes schaf je sfeerverlichting
aan, denk aan solarlampen of lantaarns.
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DUURZAAMHEID

Doe
duurzaam
Verduurzamen wordt anno 2022 een nog groter thema in
de tuin. Hoe we duurzaamheid terugzien op het gebied
van tuinmeubelen en het inrichten van je tuin in 2022?
Denk aan het inzetten van duurzame verlichting (LED),
verlichting op zonne-energie, het opvangen van water
in een regenton en producten die gemaakt worden van
gerecyclede materialen zoals de kussens uit de PET
Family-lijn van SUNS.
Het gebruik van verantwoord teakhout wordt ook steeds
belangrijker. Teak is schitterend, en omdat we over
honderd jaar nog steeds willen genieten van dit mooie
natuurproduct gebruiken we bij Dutch Garden alleen
gecertificeerd plantage teakhout. Voor elke gekapte boom
planten we nieuwe teakbomen terug.

Onze mooiste tuinmeubelen van teakhout?
Scan de QR-code hiernaast.
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Bamboe in
de basis

ROTAN EN BAMBOO

De afgelopen jaren zagen we, naast teakhout, steeds
meer tuinmeubelen van natuurlijke materialen als
rotan en bamboe. En vanaf 2022 zijn ze eigenlijk niet
meer weg te denken. Net zoals we afgelopen jaren voor
ons interieur massaal opteerden voor stoelen, lampen
en kasten van bamboe, gaan we dat komend jaar buiten
ook doen. O, en laten we rope niet vergeten.

ALWAYS OUTSIDE
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ORGANISCHE VORMEN EN TEXTUREN

It’s organic
Nog zo’n trend waarop de pandemie een aardige invloed
heeft uitgeoefend. We willen niet alleen dat ons huis –
en dus tuin – eruit ziet als een rustgevende, serene plek.
We willen ook dat het daadwerkelijk zo aanvoelt, zodat
we ons kunnen terugtrekken in een veilige bubbel. Hallo
zachte texturen en organische vormen.
Hoe je deze trend toepast in je tuin? Met deze drie tips
kom je een heel eind!
Loungen
Banken en stoelen met ronde, organische vormen
zijn helemaal on trend. Creëer een mooi contrast door
verschillende vormen te combineren en schuif de stoelen
vervolgens aan een ronde of juist rechthoekige tafel.
Op de vloer
Door te kiezen voor een vloerkleed met een ronde of
organische vorm, breek je de harde lijnen van je terras,
balkon of de bank en geef je je tuin een extra dimensie.
Rond de tafel
Een ronde of ovale eettafel is dé manier om gezelligheid
te creëren in je tuin. Wat dacht je van de Durban
tuintafel van Wolfwood of de Circle Tuintafel van Houe.
Niet alleen een lust voor het oog, het fijne is dat je
iedereen aan kunt kijken en dus met iedereen een goed
gesprek kunt voeren.
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JAPANDI

Ja voor
Japandi

Ga voor natuurlijke tinten, zwarte accenten en abstracte
vormen. Japandi is de stijltrend waarin Scandinavisch
minimalisme en Japanse zen samensmelten. Combineer
eenvoud en stijl om een minimalistisch toevluchtsoord
te creëren met strakke lijnen, botanische accenten en
een flinke dot hout.

ALWAYS OUTSIDE
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Laura Beumer, Oprichter

DE TRENDS VAN DIT SEIZOEN

WIJ HELPEN JE VERDER

Heb je geen idee hoe jij jouw tuin moet inrichten of misschien heb
je er geen tijd voor? Dan helpen wij je! Met onze service ‘Tuinadvies
aan huis’ maken wij samen met jou een plan voor een prachtige
aangeklede tuin met prachtige tuinmeubelen.
Laura: "Wij zoeken voor jou uit ons brede assortiment van verschillende
merken de leukste en meest passende meubelen voor je uit. Door onze
uitgebreide kennis van het assortiment kunnen wij veel producten en
merken mixen en zorgen voor een voor jou misschien wel verrassende
uitkomst. Hierbij zorgen wij er uiteraard voor dat dit goed bij jou en de
tuin past. Wij verzorgen niet alleen de meubelen maar ook de juiste
aankleding zodat heel het plaatje meteen klopt!"
Wij maken een online video-afspraak en duiken in jouw smaak, stijl,
wensen en behoeften. Op basis hiervan gaan wij aan de slag met
moodboards en maken wij een prachtig voorstel.
Heb je helemaal geen idee wat je graag zou willen of voorkeur qua stijl?
Dat maakt helemaal niets uit! Wij komen gewoon bij jou langs en gaan
hier samen met jou naar kijken. Je kunt alles thuis rustig bekijken en
laten bezinken. Ben je al verliefd geworden op het idee van hoe jouw tuin
er uit gaat zien met de nieuwe meubelen en zelfs aankleding? Leuk! Dan
is het eerste deel al ruim geslaagd.
Twijfel je nog een beetje? Wij bieden de mogelijkheid om onze winkel
te verkennen doormiddel van een Online Private Shopping sessie. Dit
is een video-call met één van onze terrasstylisten, die jou digitaal de
Dutch Garden collectie zal laten zien en je op deze manier van passend
terrasadvies voorziet. Tot snel!

ALWAYS OUTSIDE

29

Amsterdamsestraatweg 7B Naarden
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www.dutchgarden.nl

