
Mix & match: stap in onze wereld van materialen en kleuren

Onze stoffen en leersoorten
Onze ruime selectie stof en leer is van zeer goede kwaliteit en 
afgestemd op de meest uiteenlopende woonsituaties en toepassingen. 
Naast onze eigen collectie kun je kiezen uit de ruime selectie 
van stoffenfabrikanten, zoals Kvadrat en Romo. Heb je zelf een 
specifieke stof in gedachten? Iedere stof kan worden gekozen, 
mits deze voldoet aan onze kwaliteitseisen en goed toepasbaar is 
op onze producten. 

Onze kleurenwereld
De gekozen kleur is allesbepalend en zorgt voor de juiste sfeer 
en persoonlijke touch. Kleur voegt een onderscheidend effect 
toe aan ieder product. Kleuren spelen een belangrijke rol in onze 
omgeving. Kleur geeft, net als materiaal en afwerking, betekenis 
aan het product en speelt een belangrijke rol in de ervaring van 
de gebruiker. Kleur en vorm versterken elkaar. Kleur oogt, door 
lichtinval en schaduwen, op ieder moment van de dag anders. 
Ons kleurenpallet is met zorg geselecteerd en perfect op elkaar 
afgestemd. Kleur heeft immers de kracht om het karakter en 
de elegantie van jouw stoel of sofa te bepalen en jouw meubel 
perfect tot zijn recht te laten komen. QLIV creëerde meerdere 
kleurenwerelden, die oneindig veel ruimte bieden aan creativiteit. 
Door op de juiste wijze kleur, materiaal en product te combineren, 
geeft dit een persoonlijke noot aan de ruimte. 

Stof- en kleuradvies? 
Wil je advies over de juiste stof en kleurencombinatie of ben je 
benieuwd naar het meest geschikte materiaal voor jouw woonsituatie? 
Bezoek een van onze verkoopadressen of kom naar de 
QLIV-showroom in Amsterdam of Gent.

COLOUR WORLD
Mix & match: step into our world of materials and colours

Our fabrics and leathers
Our wide selection of fabric and leather is of very good quality 
and suited for the most diverse living situations and applications. 
In addition to our own collection, you can choose from the 
wide selection of fabric manufacturers such as Kvadrat and 
Romo. Do you have a specific fabric in mind? Any fabric can 
be chosen, provided it meets our quality requirements and is 
suitable to use on our products.

Our colour world
The colour you choose is all-important and creates the right 
atmosphere and personal touch. Colour adds a distinctive 
effect to any product. Colours play an important role in our 
environment. Colour, just like material and finish, gives meaning 
to the product and plays an important role in the user’s 
experience. Colour and form complement each other. Colour 
looks different at any time of the day due to the incidence 
of light and shadows. Our colour palette has been carefully 
selected to match perfectly. After all, colour has the power to 
determine the character and elegance of your chair or sofa. It 
perfects your piece of furniture. QLIV created multiple colour 
worlds that offer endless possibilities for creative mixing and 
matching. By combining colour, material, and product in the 
right way, a personal touch is given to the room.

Fabric & colour advice?
Would you like advice on the right fabric and colour combination 
or are you curious about the most suitable material for your 
living situation? Visit one of our resellers or come to the QLIV 
showroom in Amsterdam or Ghent.
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Misted Yellows

Rainy Greys

Dusty Naturals

Burned Reds

Dawn Greens

Shadow Blues


