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Even voorstellen 
Smart Living interieurontwerp bestaat ruim 10 

jaar, is sinds 2004 gevestigd in Twello en 

gespecialiseerd in professioneel interieuradvies 

en –ontwerp. Daarnaast organiseren we 

creatieve workshops en meerdaagse cursussen 

op het gebied van interieurontwerp en kleur. 
 

    

    

    

Wat onderscheidt ons 

Een goed interieur is gebaseerd op een doordacht 

woonplan waarin functionaliteit, balans, comfort, licht, en 

sfeer een belangrijke rol spelen. Het allerbelangrijkste 

aspect van een goed interieur is echter dat het interieur 

een afspiegeling moet zijn van de persoonlijkheid van de 

bewoner(s). Je moet je er immers wel thuis voelen! 

Een advies van Smart Living is een ontdekkingsreis naar 

die persoonlijke stijl en de vertaling ervan naar een uniek 

interieur. Dit, gecombineerd met een jarenlange ervaring, 

uitgebreide productkennis en know how van huidige 

trends en hedendaags design, maakt Smart Living 

succesvol.  

Bij het maken van een ontwerp, kijken we eerst naar de 

basis: vloer, wanden, gordijnen en meubelindeling. 

Vervolgens kiezen we de juiste verlichting, materialen, 

kleuren, structuren en vormgeving. Al deze elementen 

beïnvloeden elkaar en door ze goed op elkaar af te 

stemmen creëert Smart Living voor ieder budget en op 

professionele wijze een harmonieus interieur.   

 

 

 
 

Uniek recept voor succes 
Hieronder een beknopte opgave van een aantal 

ingrediënten waarmee we een effectieve en 

succesvolle samenwerking smaak kunnen 

geven. 

Persoonlijk advies aan huis 

Bij besteding van een bepaald bedrag in de 

winkel krijgt de klant een 3 uur durend advies-

gesprek aan huis en ontvangt na afloop een 

compleet uitgewerkt kleur- en interieurplan. 

Gratis consult in de winkel 

De klant krijgt, op afspraak, professioneel advies 

in de winkel over kleuren, gordijnen etc. Een 

dergelijke actie is geschikt voor bijvoorbeeld een 

opening van een nieuwe winkel, paas/kerstactie 

of een speciale klantendag. 

Interieurworkshop in de winkel 

Voor trouwe klanten of als speciale actie. Een 

interactieve workshop ’s avonds in de winkel,  

waarbij alle leuke ins & outs over interieur-

styling worden verteld en de deelnemers zelf 

aan de slag gaan om hun woonstijl te ontdekken 

door het maken van een moodboard.  


