7 Polaroid Originals blies
het failliete fotobedrijf
Polaroid nieuw leven in en
brengt de camera’s niet
alleen opnieuw uit, maar
restaureert ook oude
exemplaren. Bijna te bijzonder om te gebruiken,
maar perfect om mee te
pronken in je interieur.
€ 467. Kijk op Marktplaats
of de rommelmarkt voor
een goedkoper exemplaar.

We hebben een foute zomer in het vooruitzicht, want net als in de mode maken de jaren
tachtig een keiharde comeback in het interieur.
Van helle fluorkleuren, grafische New Wavedesignprints tot parels voor dagelijks gebruik
van oma’s zolder. Oldskool is deze zomer new
school. Denk daarbij aan het zomergevoel van
hitseries Miami Vice en Baywatch, en vergeet
ook zeker The Max Diner uit de sitcom Saved
by the Bell niet. De diner werd volledig ingericht
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in de stijl van de invloedrijke Italiaanse groep
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vormgevers Memphis Group (1981-1988). Onder
leiding van de zeer flamboyante ontwerper
Ettore Sottsass won deze interieurbeweging

6 Soms geeft een lik
verf al groots resultaat.
Laat je inspireren door
de grafische muurschilderingen die ontwerpbureau
Masquespacio aanbracht
in de kamers van het
Valencia Lounge Hostel.

in de jaren tachtig terrein. Inmiddels wordt hun
soms kitscherige en o
verweldigende kleurgebruik en de toepassing van geometrische
vormen weer met liefde omarmd door de
ontwerpers van nu.

1 Wehkamp helpt je het hoofd koel houden met
een ruim aanbod aan koelboxen en ventilators.
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goed fout
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9 Je opa en oma
maken er al sinds
de jaren tachtig de
blits mee op de
camping. Gelukkig
kun jij deze retroCarnival-parasol nu
ook scoren bij de
Bijenkorf. € 55
10 Wie geen genoeg
krijgt van de opblaasbare flamingo kan nu
ook snacken uit deze
keramieken variant van
Doiy Design. Wees er
wel iets voorzichtiger
mee. € 24,95
11 Outdoor- en kampeermerk Bo-camp gaf de
klassieke strandklapstoel
een nieuw zigzagjasje.
€ 77,95
12 Haal het strandleven
in huis met deze oldskool
lampen in de vorm van
een strandbal. Word je
toch vrolijk van? Beach
Ball Lights € 108

8 Pas maar op
dat je je tong niet
verliest tussen de
wieken van deze
handventilator.
Sunnylife via
Fonq € 11,95

Gekleurde bollen,
balken en golven zijn terug.
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2 De eighties en nineties
zijn weer zo hip, dat in
West-Hollywood onlangs
pop-up-diner Saved by
the Max opende, een
bijna exacte kopie van
het iconische café uit de
sitcom Saved by the Bell.
3 Geniale badlakens met
eightiesprints koop je bij
onlineprintshop Society6.
Badhanddoek Memphis
Retro Revival € 26,25
5

4 De zachte vloerkleden
van Shore Rugs zijn
geweven van siliconen,
dus waterbestendig en
kleurvast. € 453
5 Zomerdeuntjes laat
je schallen uit een
zuurstokkleurige radio
van Sunnylife. € 32
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productie Joline van den Oever
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13 Na een vakantie
terugkeren naar werk
of school is geen straf
met de New Wavenotitieboekjes van
Kikkerland. Vanaf € 5
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