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HANDGEMAAKTE BEHANGPAPIEREN 
Elke rol Farrow & Ball behangpapier wordt bij ons thuis in Dorset

gemaakt. Wij gebruiken ambachtelijke productiemethoden en onze
eigen verven op waterbasis, om te drukken op papier dat afomstig is uit

duurzame bossen. 

Al onze handgemaakte behangpapieren zijn gemaakt met Farrow & Ball
verf, wat betekent dat onze verven de perfecte aanvulling zijn voor uw

muren, sierlijsten, vloeren en plafond. 

Onze vakmensen gebruiken een handmatige penseeltechniek om een
gelijkmatige verfaag op papier aan te brengen, waardoor een rijke

kleurdiepte en subtiele textuur ontstaan. Het patroon wordt vervolgens
aangebracht met rolblok, vlakbed of doordruk, wat resulteert in een prachtig

tactiele afwerking en een moeiteloze verbinding tussen verf en papier. 



 
 

LOTUS 

Lotus brengt een vleugje 19de‑eeuwse 
elegantie in zowel traditionele als 
eigentijdse huizen. 
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PEONY 

De mooie bloemenprint Peony combineert 
moderne glamour met klassieke romantiek 
en brengt frisse kleur in elke kamer. 

6 7 



 
 

 

BROCADE 

Brocades sierlijke patroon van 
distels, bloemen en bladeren brengt 
een geordende elegantie in zowel 
hedendaagse als traditionele ruimtes. 
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WISTERIA 

De zacht slingerende wijnranken en de 
overvloedige bloesems van Wisteria 
weerspiegelen perfect de schoonheid van 
een laat Engels voorjaar, en zorgen het 
hele jaar door voor een vrolijk gevoel. 
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BUMBLE BEE 

Dit speelse ontwerp is gebaseerd op het 
patroon dat oorspronkelijk te vinden was 
op zijden stofen in de slaapkamer van 
Joséphine Bonaparte. Het kleinschalige, 
goed verdeelde patroon geef het een 
klassieke uitstraling. 
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FIVE OVER STRIPE 

Ons Five Over Stripe behangpapier is 
een klassieke print die strakke lijnen in 
evenwicht brengt met een uitnodigende 
textuur. Het is gemaakt met onze 
sleeptechniek om de strepen aan te 
brengen die elk papier een subtiele 
variatie geven. 
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PLAIN STRIPE 

Deze mooie gelijkmatige streep wordt 
gemaakt met behulp van een traditionele 
19de‑eeuwse techniek die bekend staat 
als trogdruk. Dit creëert een mooie 
handgemaakte look. 
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RENAISSANCE 

Renaissance zit boordevol 
zonnebloemen, vogels en botanische 
details en is een eerbetoon aan de 
sierlijke stofen die zijn afgebeeld op de 
schilderijen van de National Gallery. 
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DRAG 

Drag behangpapier is wonderbaarlijk 
eenvoudig te combineren met 
een bestaand schema, terwijl de 
traditionele applicatiemethode 
prachtig gestructureerde 
penseelstrepen achterlaat op het 
oppervlak van het behangpapier. 
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ROSSLYN 

Dit charmante heritage‑design heef de 
zorgeloze, gewelfde aantrekkingskracht 
van traditionele paisley, terwijl de 
botanische details die de zacht taps 
toelopende vormen van Rosslyn vormen, 
nog een extra laagje interesse toevoegen. 
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