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WILD WONDER
De kiem waaruit de inspiratie voor de Flexa Kleurentrends van
dit jaar is gegroeid, komt voort uit onze trend forecast in 2021. 
Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat door ons 
georganiseerd wordt. We vragen internationale design experts 
om hun inzichten te delen over waar de wereld heen gaat 
zodat we de kleuren kiezen die passen bij 2023. 

Met de natuur, hoog op de wereldwijde agenda, hebben we de 
natuur in het hart van ons verhaal gezet. We hebben niet alleen 
de Kleur van het Jaar - Wild Wonder™ - geïnspireerd op de
natuur, maar ook het bijbehorende palet refl ecteert de verschil-
lende manieren waarop de natuur ons leert en verzorgt. De 
aarde is de bron van alles, brengt ons troost, inspiratie en talloze 
blauwdrukken om te leven. Ons verhaal voor 2023 is er om je
te helpen de magie van de natuur te vertalen naar jouw huis.
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“ONZE KLEUR 
VAN HET JAAR 

HELPT JE OM 
DE VERBINDING 

MET DE NATUUR 
TE MAKEN.” 

 
Heleen van Gent

WILD WONDER™



ECHO VAN HET LANDSCHAP
4x inspiratie voor je werkruimte.

DARK TULIP WILD WONDER™BLUE GLAZE

De groene en bruine tinten uit het Lush palet 
zijn ontleend aan de helende tinten van de 
natuur in tuinen, woud en bos. De kleuren 
kunnen ervoor zorgen dat onze huizen je een 
stukje magie uit de natuur brengen. 

De kleuren uit het palet zijn allen met elkaar 
te combineren, daarop zijn ze geselecteerd. 
Door gebruik te maken van één of meerdere 
kleuren uit het palet, haal je de magie van 
de natuur in huis en maak je van je werkplek 
een ondersteunende ruimte voor rust en  
concentratie.

DARK TULIPWILD WONDER™



WILD WONDER™

SOOTHING MOSSDARK TULIP

TIP 
 
Wil je meer 
tips om onze 
ideeën in 
de praktijk 
te brengen? 
Ga naar 
Flexa.nl. Daar 
helpen we je 
graag verder.
Wil je meer 
inspiratie? 
Bezoek dan 
ook onze 
Instagram, 
Pinterest 
en YouTube.

WILD WONDER™ FRESH DAYLIGHT

WILD WONDER™



WILD WONDER™ MISTED GREY

KALME EN RUSTGEVENDE BOSTINTEN
4x tips voor je slaapkamer.

WILD WONDER™

De zachte groene tinten 
en neutralen uit het Lush 
palet, gecombineerd met 
Wild Wonder™ zijn subtiel 
en comfortabel. Hiermee 
zorgen de kleuren dat 
de slaapkamer een kalme 
en herstellende plek is. Ze 
brengen direct verbinding 
met de natuur tot stand 
en zorgen voor een rustige 
en geruststellende sfeer.

SOOTHING MOSS

GRUNGY ROOTS SILVER MAUVE

DARK TULIP



WILD WONDER™ SOOTHING MOSS

SILVER MAUVE

Door een kleurvlak in een organische vorm
achter het bed te schilderen, accentueer je
het bed en maak je een speels grafi sch eff ect. 

ALLE KLEUREN
UIT HET
LUSH PALET
COMBINEREN

Gebruik de verschillende 
kleuren uit het palet in 
verschillende ruimtes en 
niet slechts in één kamer. 
Door dezelfde kleuren
in ruimtes toe te voegen
creëer je harmonie.
Daarnaast kan je de
kleuren terug laten komen
in accesoires voor een
uitgebalanceerd geheel.

WILD WONDER™

SILVER MAUVE

AIRY FOLIAGEDARK TULIP

VIOLET WHIFF BLUE GLAZE



WILD WONDER™GRUNGY ROOTS

HAAL BUITEN NAAR BINNEN MET LUSH

SOOTHING MOSS

AIRY FOLIAGE

De tonen uit het Lush palet 
brengen stuk voor stuk 
directe verbinding met de 
natuur tot stand en zorgen 
voor een rustige, frisse 
en geruststellende sfeer. 
De kleuren zijn het perfecte 
decor voor kamerplanten en 
zorgen zo voor een kamer 
die kalm, maar tegelijk op- 
beurend en warm aanvoelt.

WILD WONDER™VIOLET WHIFF

Verftips om jouw kamer een twist te geven.



HAAL BUITEN NAAR BINNEN MET LUSH

SOOTHING MOSS

WILD WONDER™AIRY FOLIAGE

DARK TULIP

Door net één gedeelte van 
een nis een andere kleur 
uit het palet te geven, 
licht je dierbare bezittingen 
uit en doorbreek je op 
leuke wijze een patroon.

BLUE GLAZEWILD WONDER™

TIP 
 
Licht beïnvloedt kleur. 
In deze brochure zijn 
alle foto’s geschoten met 
daglichtlampen, maar hoe 
zit het bij jou thuis? Wat is  
de ligging van de kamer?  
Is er veel daglicht of kunst- 
matig licht? Is er de hele 
dag zonlicht of is er vooral 
ochtend- of avondlicht?  
Zijn je lampen warm of 
helder? Allemaal factoren  
die van invloed zijn op hoe  
de kleur eruitziet op jouw 
muur. Onze tip is dan ook  
om je kleur thuis te testen,  
om deze te zien op verschil- 
lende tijdstippen met 
en zonder de lichten aan.

ONTDEK HOE JE 
DEZE LOOKS EN 
VERFEFFECTEN 
KUNT BEREIKEN  
VIA FLEXA.NL

MISTED GREY



Vind het 
dichtsbijzijnde 
Wild WonderTM  

verkooppunt  
via flexa.nl/nl/ 
vind-een-winkel

FLEXA HELPT JE 
BIJ IEDERE STAP

TEST JE KLEUR

Maak een selectie van je  
favoriete tinten en finaliseer  
je palet dan met de Flexa  
Kleurtesters, hiermee kun je 
exact zien hoe de kleur zal 
staan in jouw interieur. Kleur 
kan namelijk anders uitpakken 
door licht en overig kleur-
gebruik in de ruimte. Bekijk 
de kleur bij dag- en kunstlicht.

EERST ZIEN

Met de Flexa Visualizer App 
visualiseer je de kleuren live  
in jouw kamer. 

Voel je je geïnspireerd om de magie van de natuur in je huis toe te passen met 
Flexa’s Kleur van het Jaar 2023 en het bijpassende Lush palet? Volg deze stappen 
om je metamorfose te starten.

1.

2.



VERKRIJGBAAR

Het Flexa Kleur van het Jaar palet 
is te mengen in alle Flexa Collecties 
en kwaliteiten. Vind het dichts- 
bijzijnde verkooppunt via Flexa.nl.

4.

VERFTIPS

Na het kiezen van de kleur 
en verf kun je aan de slag. 
Op Flexa.nl vind je tips en 
makkelijk te volgen video’s 
hoe te werk te gaan en hoe  
jij je gevonden inspiratie in 
de praktijk kunt brengen.

5.

WELKE (MUUR)VERF

Kies de juiste verf met behulp van  
de Flexa producten plattegrond.

3.



© 2022 AkzoNobel Coatings International B.V. - ColourFutures� 2023 is eigendom van AkzoNobel Coatings International B.V. Gebruik van 
ColourFutures is alleen toegestaan ter specifi catie en verkrijging van producten die door AkzoNobel Coatings International B.V. of dochterondernemingen 
daarvan vervaardigd en/of geleverd worden. Door beperkingen van het drukproces kunnen afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijke kleuren. 
Kleurdocumentatie en drukwerk kunnen in de loop van de tijd door licht, vuil en veelvuldig gebruik in kleurechtheid achteruit gaan. 

WIL JE NOG MEER
INSPIRATIE? VOLG
ONS ONLINE OP:

VOEL
DE
MAGIE
met Wild WonderTM

Flexa Kleur van het Jaar 2023

Ben je geïnspireerd?
Ontdek meer

over Wild WonderTM

op Flexa.nl

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. / Flexa
Postbus 3 - 2170 BA Sassenheim
Tel +31(0)71 308 23 44
www.fl exa.nl

#Veranderingbegintmetkleur
#FlexaKleurentrends2023

@FlexaNL


