


 

 
 

 
 

 

CREËER EEN HUIS WAAR JE VAN HOUDT 

Uw woning mooi maken was nog nooit zo makkelijk als nu met onze 
persoonlijke colour consultancy service. 

Of u de eindeloze mogelijkheden nu te overweldigend vindt of op zoek 
bent naar het zelfvertrouwen om echt iets nieuws te proberen, onze Colour 
Consultants staan klaar om u te helpen. 

Met een persoonlijk bezoek of video call zetten zij hun expertise in om u te 
helpen uw visie voor uw woning tot leven te brengen, waarbij ze u alles in 
handen geven om ruimtes te creëren waar u echt gelukkig mee bent. 

Door printbeperkingen kunnen de kleuren in deze folder mogelijk niet geheel representatief zijn. Raadpleeg daarom onze kleurenkaart. 



 
 
 
 
 

 

O N Z E  C O LO U R  C O N S U LTA N T S  

Onze Colour Consultants hebben allen een rijke staat van dienst in 
interior design, waarmee ze in staat zijn hun eigen unieke benadering 
toe te passen op elke opdracht. Wat hen verbindt is hun expertise, 
enthousiasme en diepgaande kennis van ons kleurenpalet. Door elke stap 
samen met u te zetten, helpen ze uw visie voor uw woning te realiseren 
en het hele kleurproces moeiteloos te laten verlopen. 



 
 
 

E E N  G E P E R S O N A L I S E E R D E  E R VA R I N G  

Of u nu fellere, gedurfde kleuren wilt gaan gebruiken, de uitstraling van 
een kamer wilt verfrissen of wilt begrijpen hoe het licht in uw woning uw 
kleurkeuzes kan beïnvloeden, uw voorkeuren en wat uw ruime nodig heef 
staat aan het hart van elke beslissing. 



 
 
 
 
 

 

W E R E L D B E R O E M D E  K L E U R E N  

Het kleuradvies van Farrow & Ball is zeer gewild over de hele wereld. Wij 
werken nauw samen met andere toonaangevende ontwerpers en creatieve 
denkers, van interieurontwerpers tot bekende instellingen als het Natural 
History Museum in Londen en het MoMa in New York. Dat betekent dat 
onze zeer bekwame Colour Consultants een weelde aan ideeën direct bij u 
in huis kunnen brengen, ongeacht wat voor look u nastreef. 

Rechts – Muren: Scotch Blue No.W24 Estate Emulsion; Muren en plafond: Snow White No.W1 Estate Emulsion 



 

SOMMERSET COTTAGE 
RIJKSMONUMENT GEREGISTREED 
Een kijkje in huis bij eigenaar Natalie Jones 

Mijn instructie voor de Colour Consultant 
was om wat kleur en warmte te brengen “ 
in mijn donkere kamers. Ik houd van veel 
verschillende interieurstijlen dus mijn 
makke is dat ik alles wil uitproberen! 

Ik kan deze service echt aanbevelen – 
sterker nog, ik wil mijn Colour Consultant 
graag nog eens terug laten komen om met 
mij samen te werken aan andere ruimtes 
in mijn huis! Het was echt een voorrecht 
om met iemand te praten die kleuren 
begrijpt en snapt hoe ze samenwerken – 
een échte expert.” 

Links 
Muren en plafond: Lamp Room Gray No.88, Modern Emulsion 

Lambrisering: Bancha No.298, Modern Eggshell 

Rechtsboven 
Muren: Studio Green No.92, Modern Emulsion 

Rechtsonder 
Muren: Studio Green No.92, Modern Emulsion 

Alle afbeeldingen afkomstig van The Modern House 



  

 

  

M E T  L I C H T  G E V U L D E  
B A R B I C A N  F L AT  

Een kijkje in huis bij eigenaar Tom Morris 

Ik denk aan wakker worden en een 
kleur zien waar je echt van houdt, of “ 
een bepaald materiaal dat je echt mooi 
vindt, of bepaalde voorwerpen die je op je 
levensweg hebt meegenomen – die kleine 
contactmomenten tijdens je dag, die 
maken het leven gewoon zoveel mooier. 

Woningen moeten met je meegroeien en 
kleuren ook. Al dit soort dingetjes geven 
kleur aan je leven, en je woning.” 

Links 
Muren: Salon Drab No.290, Modern Emulsion 

Rechtsboven 
Muren: Salon Drab No.290, Modern Emulsion 

Rechtsonder 
Muren: Calke Green No.34, Modern Emulsion 

Alle afbeeldingen afkomstig van The Modern House 



 

 
 

 

 
 

 
  

H O E  H E T  W E R K T

Onze colour consults, zowel online als aan huis, duren standaard 1,5 uur 
en behandelen maximaal vier kamers. Desgewenst kunt u van tevoren 

een langere afspraak boeken. 

1. Maak uw afspraak

Boek uw afspraak online via farrow-ball.com of telefonisch via onze agent 
in Nederland: Interfurn +31 (0)10 7171800. Wij nemen dan contact met u 

op om meer te weten te komen over uw project. 

2. Werk samen met uw Colour Consultant

Op de dag zelf zal uw Colour Consultant ideeën aandragen voor de 
ruimtes en met u samenwerken om de door u gewenste look te creëren 

en tot een geheel te maken. 

3. Creëer uw look

Na het colour consult krijgt van ons een specificatielijst van de gekozen 
producten en kleurstalen toegestuurd, zodat u de producten eenvoudig via 

onze Farrow & Ball stockists kunt bestellen. 

Kleurconsultatiebrochure – Nederlandse versie 2021 

https://farrow-ball.com
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