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we de klant figuurlijk aan de hand om een interieur- 
advies op maat te maken. Niets is eigenlijk meer 
standaard tegenwoordig. Ieder huis is anders ingedeeld, 
vandaar dat we heel veel maatwerk toepassen wat leidt 
tot unieke interieurs. Bij ons krijg je als klant een vaste  
interieurontwerpster toegewezen. Zij verdiept zich  
volledig in jouw specifieke woonsituatie en bij haar kun 
je te allen tijde bij wie je terecht kunt voor kundig advies!”

NIEUWBOUWPROJECTEN
Het team van Total4Living heeft al vele klanten blij 
weten te maken met een warm aangekleed huis. Zo 
hebben ze ook de nieuwe bewoners van de Zuidas 
mogen voorzien van ontwerp én stylingadvies voor de 
interieurs van de diverse nieuwbouwprojecten in deze 
bloeiende wijk. Ze ontwerpen onder andere voor de 
woontorens Xavier, Gustav, Mahler en Intermezzo:  
allemaal op een steenworp afstand van winkelcentrum 
Gelderlandplein, waar Total4Living gevestigd zit. 
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maar ook kurk, metaaldraad en sisal. Dit is dus ze-
ker niet te vergelijken met een oubollig stukje behang”,  
aldus de interieurontwerpster. 

EEN WARM THUIS
Nu mensen meer tijd thuis doorbrengen, zijn ze zich 
veel bewuster van de plek waar ze wonen. “Nu thuis-
werken de norm is en iedereen veel meer tijd in huis 
doorbrengt, wordt de aankleding van de woning nog 
veel belangrijker.” Ze legt uit dat veel mensen in deze 
tijd een grotere en comfortabelere zithoek willen creë-
ren: “Modulaire meubels zijn populair, want daarmee 
ben je flexibel in de opstelling van bijvoorbeeld een 
bank. Je kunt dan lekker variëren met je inrichting. Zo 
kun je in een handomdraai de omgeving weer een 
nieuwe frisse uitstraling geven.”

INSPIRERENDE STIJLKAMERS
De sfeer in de showroom van Total4Living is altijd ont-
spannen en gastvrij. “Vaak komen mensen binnen 
in onze winkel en raken ze geïnspireerd door de  
verschillende stijlkamers. Deze kamers geven een goed 
idee van wat er allemaal mogelijk is. Vervolgens nemen 

Zin om je interieur een rigoureuze of juist subtiele  
upgrade te geven? Ben je pas verhuisd of heb je  
gewoon zin om even inspiratie op te doen? De dames 
van Total4Living weten daar wel raad mee! Bij hen  
ben je namelijk in goede handen voor een compleet 
advies op het gebied van interieur. 

EEN CORONAPROOF AANPAK
Het team van Total4Living – bestaande uit interieur- 
ontwerpsters Britte, Hiske en Lotte en Maxime 
voor de planning – zat in het begin van de crisis 
even met de handen in het haar: deze onzekere en  
onbekende situatie vroeg om een vernieuwde aanpak. 
Gelukkig vonden ze al gauw hun draai en waren de  
dames weer up and running om hun klanten te adviseren 
en te helpen aan hun droominterieur. “Het is drukker 
dan ooit!”, laat het team enthousiast weten. 

HET GEHELE PLAATJE
“Veel mensen komen toevallig bij ons binnen nadat ze 
iets moois hebben gezien in de etalage en vervolgens 
staan ze versteld van wat wij allemaal voor hen  
kunnen betekenen”, legt interieurontwerpster Britte uit. 
“Zowel voor een item als een kussen of een bank, maar 
ook voor complete interieuradviezen met op maat  
gemaakte meubels, verlichting en kunstplanten kun je 
bij ons terecht.”

TRENDS 
Er zijn momenteel een aantal interessante trends in 
opmars. Een van de meest populaire trends van het 
moment is volgens Britte luxe wandbekleding. “De 
wandbekleding die wij verkopen is gemaakt van  
exclusieve gordijn- en meubelstoffen en heeft daardoor 
een bijzondere structuur en textuur. Denk bijvoorbeeld 
aan materialen als leder, velours, suède, alcantara, 
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