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Op zoek naar de eyecatcher voor in jouw huis? Bekijk dan eens 
onze nieuwe Komar Heritage collectie. In deze collectie zie je 
prints die zijn geïnspireerd op de Art Nouveau.  
 
Met prachtige tekeningen van sierlijke vrouwfiguren, 
gecombineerd met geometrische details.  
 
#behanginspiratie #behang #mural #fotobehang #rozeengroen 
#artnouveau #luxewonen #liefdevoorkleur #liefdevoorinterieur 
#noordwand #komarproducts #woonkameridee #interieurinspiratie 
#interieur #wanddecoratie #wonen #kleurrijkwonen #myinterior  
 

 

Nieuw in onze collectie: Komar Heritage. Deze prachtige collectie 
bestaat uit fotobehang met weelderige en rijke prints die 
teruggrijpen op de jaren ’20.  
 
Ontdek de prachtige bordeauxtinten, gecombineerd met 
nachtblauw en subtiele gouden details.  
 
#artdeco #artnouveau #wallart #noordwand #komarproducts 
#artdecohome #artnouveaustyle #interieur #mural #wallpaper 
#behanginspiratie #interieurinspiratie #behang #donkerinterieur 
#luxe #chicinteriors #luxuryliving #sophisticated #instaluxe 
#greatgatsbystyle 
 

  

Laat je terugvoeren naar de Roaring Twenties. Een tijd vol 
glamour, luxe en weelde. Dit zie je ook terug in het behang! Met 
gouden details voor een echte chique touch.  
 
 
#wallpaper #mural #wooninspiratie #noordwand #komarproducts 
#interieurstyling #goudwonen #donkergroen #groenwonen 
#groenopdemuur #liefdevoorinterieur #greenliving 
#behanginspiratie #interieurmetlef #walldeco #wallpaper 
 

 

Roze en groen zien we beide steeds meer in het interieur. En 
deze contrasterende kleuren kunnen ook goed samen. Denk 
bijvoorbeeld aan een tropische jungleprint op een roze 
achtergrond voor een exotisch tintje.  
 
Of een Art Nouveau tekening in pastelligere kleuren op een 
grafische achtergrond. Door zachte en zalmroze kleuren te 
combineren met fris groen en mint, creëer je een zacht, 
romantisch beeld. Voeg om het af te maken nog een paar gouden 
details toe. 
 
#plantsonpink #botanischinterieur #jungle #urbanjungle 
#artnouveau #artdeco #mural #behanginspiratie #noordwand 
#komarproducts #botanischwonen #rozeengroen #behang 
#wonenencothuis #binnenkijken #wanddecoratie #pastelwonen 
#groeninhuis #kleurinhuis #pastelinterieur 
 



 

Blauw een kille, koele  kleur? Dat hoeft niet! Mix blauw met 
beigetinten en goud voor een warm en chique geheel. Dit 
prachtige fotobehang komt uit de Heritage collectie van Komar. 
Combineer deze print met natuurlijke materialen als rotan, hout en 
fluweel voor een mooi sfeervol geheel.  
 
#komarproducts #wallpapers #fotobehang #behanginspiratie 
#artnouveau #goudwonen #blauwinhuis #noordwand 
#komarproducts #behang #mural #interieur #homestyle 
#binnenkijken #kunstopdemuur #woonkameridee 
#woonkamerinspiratie   
 

 

Dit behang heeft een luxe uiterlijk alsof het geprint is met fluweel. 
Hierdoor krijgt de tropische jungleprint een extra dimensie. Dit 
fotobehang staat prachtig in een weelderig en chique interieur.  
 
Door deze prachtige print te combineren met verschillende luxe 
materialen als velours, marmer, rookglas en messing benadruk je dit 
chique, fluwelen gevoel nog extra.  
 
#velvet #velours #wandecoratie #wandbekleding #jungleinterior 
#luxury #luxeinterior #luxuryathome #luxehome #luxuryinteriors 
#behanginspiratie #behang #luxebehang #noordwand 
#komarproducts #diepekleuren #kleurinhuis #wonenenmetlef 
#hotelchic #hotelchique #groenopdemuur  
 

 
 

    
 

  

Ontdek onze nieuwe collectie: Komar Heritage. Een prachtige 
collectie waarbij de jaren ’20 van de vorige eeuw en het heden 
elkaar raken.  
 
De collectie bestaat uit vier verschillende kleurthema’s: van een 
lenteachtig roze gecombineerd met fris- en mintgroen tot diepe 
donkere blauw- en bordeauxtinten. Met veel goudkleurige details 
zoals je ook in de Roaring Twenties veel zag.  
 
Heritage is een hang naar de Art Deco en Art Nouveau. Een 
combinatie van sierlijke, natuurlijke, vrouwelijke vormen en 
grafische prints met strakke (gouden) lijnen. Een collectie vol 
luxueuze eyecatchers.  
 
#komarproducts #noordwand #heritage #luxeinterieur #luxehome 
#luxeinteriors #chicinteriors #luxuryinteriors #luxeathome 
#wallpaper #mural #walldecoration #behang #behanginspiratie 
#roaringtwenties #greatgatsby  
 

 


