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BACKYARD
De röda färgerna kan plockas från hela tegelväggens färgskala.....

De röda färgerna kan plockas från hela tegelväggens färgskala och kombineras 
tillsammans. Mattor och gardiner i både enfärgat och mönstrat i säsongens hetaste färg. 
Var generös med kuddar och plädar för att skapa en livfull och varm känsla.



De röda färgerna kan plockas från hela tegelväggens färgskala och kombineras 
tillsammans. Mattor och gardiner i både enfärgat och mönstrat i säsongens hetaste färg. 
Var generös med kuddar och plädar för att skapa en livfull och varm känsla.



Jute, bomull, linne och sjögräs… 
Sköna naturmaterial med struktur och jordiga 
färger ger en ombonad och rustik atmosfär. 
Tofsar och fransar skänker produkten den där extra 
hantverkskänslan.



KITCHEN
Njut av maten i en rustik atmosfär fylld med textil och Inredning från världens alla hörn. 



PORCH
Hemmets lugna vrå där man kan mötas och samtala om livet...



Gyllene ockratoner är helt 
rätt som accentfärg till 
en ljus och neutral bas. 
Med nyanser som påminner 
om kvällens sista solstrålar 
får rummet värme och en 
känsla  av lyx.



Inne blir ute, ute blir inne… Låt gränserna suddas ut och ta in grönska med både 
växter och textil. Mjuk sammet tillsammans med torra naturmaterial skapar en 
skön oas. Vi mixar spännande strukturer och mönster i alla nyanser av grönt.



GREENHOUSE
Inne blir ute, ute blir inne…



Njut av de sista 
värmande solstrålarna 
innan det är dags att 
stänga ner 
semesterhuset för 
säsongen. 
Med mattor, värmande 
plädar och gardiner 
som skyddar mot vind 
kan du njuta längre.



BOATHOUSE
Njut av de sista värmande solstrålarna



HALLWAY
Bambu, beige och varma toner.

Säsongens stora nyhet är dessa
ljuvliga produkter av sjögräs 
och bambu. Brickor och fat som 
fungerar lika väl på bordet som
upphängda på väggen. 
Korgen fylls med till exempel ved 
eller extra plädar. 
Urnorna är vackra som de är,
eller fyllda med torkade grenar och 
blommor.





Med blå nyanser som drar åt turkos, tillsammans med guldiga toner får du en 
inredning med mycket liv. Olika mönsterbilder bildar intressanta punkter för ögat 
och enfärgade inslag lugnar ner och skapar sammanhang. Kelimmattan som är 
gjord av återvunnet material är trendig både när det kommer till mönsterbild och 
tillverkningssätt. Den sköna linnepläden med fransar skapar en kaxig rustik miljö.

GARAGE
Med blå nyanser som drar mot turkos  och en släng av orange...



GARAGE
Med blå nyanser som drar mot turkos  och en släng av orange...





BEDROOM
Sova och drömma i sköna rum....

I sovrummet spenderar vi mycket tid för återhämtning och vila. 
Här vill vi trivas och känna lugn. Mjuka sammetsöverkast, 
kuddfodral och plädar i sobra färger sätter en inbjudande 
stämning för harmoniska stunder.



Redo för vintermys med mjuka, grovstickade plädar och pälsimitation. 
Sammet och jordiga toner ger ett lugn i vinterkylan.



COTTAGE
Redo för vintermys med mjuka, grovstickade plädar och pälsimitation. 

Sammet och jordiga toner ger ett lugn i vinterkylan.



@boeljan.se
boeljan.se  

facebook.com/boeljan
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