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Ook voor deze zomer biedt TICA dé trend op het gebied van interieur en lifestyle. Must-haves volgens deze trend  
zijn vanaf half april verkrijgbaar in onze cash & carry in Aalsmeer.

De zomertrend ‘New Wave’ laat je even ontsnappen uit de hectiek van alledag.  In een tijd waarin digitale 
ontwikkelingen snel gaan is er steeds meer behoefte aan speelse en natuurlijke elementen in het interieur. De 
trend NEW WAVE sluit hier perfect bij aan. De vintage / houten elementen geven deze trend een nostalgische 
touch, de speelse kleuren zorgen voor ontspanning.

Vorm & Materiaal
Essentieel bij de trend New Wave is de balans vinden tussen new & vintage. Kies bijvoorbeeld items van hout, riet, 
rotan en leer. Combineer dit met gekleurd glaswerk om deze trend perfect neer te zetten. Textiel zoals kussens, 
vloerkleden en plaids mogen bedrukt zijn met verschillende patronen. Gebruik bij deze trend voornamelijk 
ronde vormen. Deze zomer staat in het teken van out of the box denken! Haal bij wijze van spreken je surfplank 
tevoorschijn en verwerk hem in het interieur als echte eyecatcher.

Kleurbeeld
De kleur ‘cassis’ als basis in combinatie met een mix van helder neongroen valt meteen op in deze trend. Deze 
kleurencombinatie geeft een verrassend fris effect! De combinatie van deze kleuren met natuurlijke tinten 
brengt rust en een beachy vibe in jouw interieur en/of winkel. Wil je een extra boost geven aan jouw interieur 
of winkelpresentatie? Voeg okergeel toe aan het kleurenpalet van New Wave. Een onverwachte maar toffe 
combinatie met de andere stijlkleuren!

Be inspired!
Je winkel, etalage of presentatie volgens de laatste trend inrichten? Zien we je binnenkort bij TICA? Shop deze 
items bij tientallen leveranciers. Zorg ervoor dat jouw onderneming summer’20-proof is!

interieur trend  NEW WAVE



TIP: lekker laten hangen

Een leuke speelse wand creëer je 
niet alleen met foto’s of schilderijen. 
Hang unieke items zoals een mooi 

bord, spiegels of waaiers van 
verschillende vormen en materialen 
op voor een bijzondere wand met 

een toffe uitstraling!

Lekker duurzaam!

Duurzaamheid, dé trend van nu & 
wij houden ervan! Deze trend maakt 
iedere collectie en presentatie uniek. 
Maak een mooie mix van vintage en 

new. Kijk in je kast of in de berging 
of je leuke vintage items hebt. Likje 

verf erover en je hebt je eigen unieke 
eyecatcher.

Altijd al willen weten hoe onze 
stylisten achter de schermen bezig 
zijn voor een fotoshoot? Check onze 
website voor backstage beelden 
van de fotoshoot voor New Wave

www.tica.nl



Varios | Pink Hall 

Evenaar | Pink Hall 

Manggis | Pink Hall 

Pole to Pole | Pink Hall 

Kitchen trend
 Green Hall 

Manggis | Pink Hall 
Wandkraft | Green Hall 

Colours & Green
 Pink Hall 

Luimes & Luimes
 Pink Hall 

Het Esschert Design 
Blue Hall 

GOROUND | Blue Hall 

AAI | Pink Hall 

Goround | Blue Hall 

Rocaflor | Blue Hall 

Gone Arty | Pink Hall 

ByBazz | TICA lab 

Light & Living    
Pink & Green Hall

Light & Living    
Pink & Green Hall

Evenaar | Pink Hall

Pot & Vaas | Pink Hall

Colours & Green
 Pink Hall 



New Wave 
shopping route
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AAI made with love  B17
Asian mix C27
B&B trend company E2
Barendsen E5
Bazar Bizar E19
Be-Uniq C15
ByBazz B5
Colours & Green B20 B25
Crate & Cargo C11
Dijk Natural Collections C6
Evenaar A20 G20
Gone Arty C23
GOROUND A5 A8
Het Esschert Design  F9 F10 F13
Hoogendam Interiors  A17 A19 H1 H7
Imbarro A7
J-LINE pleasure of living C10 C16
Jama Trade H11
Lauco A13 A15
Light & Living  C3/14 D8/10/11/13/18 E7
Lime-Light H10
Manggis Living G3
Miss Living H13
Mono Decoratie B18
Pole to Pole C26
Pot & Vaas A14 A18
Raw Materials A12
Rocaflor C2
Van Buren Bolsward C1 F7
Van der Leeden Mandwerk B3
Varios C4 C6
Wandkraft H7
W. de Jong & Zn A1
Yape’s  G0 G1
Yoshiko homeware H10



Bezoek TICA op het gebied van lifestyle
home | gift | garden | kitchen | fashion | & meer

TICA is hèt professionele b2b cash & carry inkoopcentrum. Onder 1 dak bieden 180 verschillende 
exposanten 7 dagen per week op 20.000 m2 een compleet aanbod aan home, gift, garden 
& fashion producten aan. Aan het einde van je bezoek reken je aan één centrale kassa af. Je 
collectie, etalage of onderneming is meteen ‘on trend’!

Tot snel bij TICA
vraag een klantenpas aan via www.tica.com


