
Leuk wonen aan scherpe prijzen!

Kerstcollectie 2021





2022 komt eraan! 

 

Het moment om eindelijk samen met familie en vrienden 

gezellig samen te zijn en 2021 voorgoed achter ons te laten. 

Een op-en-top gedecoreerde feesttafel, kerstboom of 

woonkamer mag hier uiteraard niet bij ontbreken. En naar 

jaarlijkse gewoonte is LOODS 3 er om je hierbij te helpen en dit 

aan de scherpste prijzen! Heb je liever vast te houden aan 

klassieke kerstdecoraties of volg je de nieuwste trends en 

breng je natuurkleuren als saliegroen en terra tot in je 

woonkamer? Aan jou de keuze! 

 

Fijne kerst en gelukkig nieuwjaar! 

 

Feestelijke groeten , 
 

Het LOODS 3-team



Christmas outdoors

Natuurtinten als cognac, roest, terra en het 
nieuwste kleur in onze collectie, saliegroen, 

brengen de herfst pas echt tot in je 
woonkamer. Warme kleuren die 

gezelligheid op tafel en in 
de kerstboom geven.

shop the look
1 32

4 5 6
Vaas Roze - 647180

Theelichthouder glas  
520590

Kerstbal foam - 521334Eikel kunststof - 027826

Eekhoorn - 582274Theelichthouder glas  
190188
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Roze behoort niet enkel tot de lente, maar 
past ook perfect binnen een wintersetting. 

Een pink winter wonderland waar 
verschillende variaties aan roze en andere 
tinten als bordeaux en terra niet in mogen 

ontbreken.

Shop the look

Pink Wonderland

1 2 3

4 5 6
Boa Roze - 728898 Glitter kerstbal roze  

20979
Kaars wax - 215652

Poinsettia op clip roze
629516

Glitter kerstbal Magnolia  
20981

Schaats hanger - 610497
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Warm Christmas

Een frisse kleur als saliegroen en Schotse 
ruitjes zijn de ideale match om de warme en 
diepe tinten rood van een typische kerst met 

te combineren. Een frisse toets in een 
retrojasje die iets nieuw geeft aan jouw 

klassieke kerstdecoraties. 

shop the lookshop the look
1 2 3

4 5 6

Boa Rood - 728874 Tafelloper Groen/Rood  
668822

Plaid rood - 613508

Glitter kerstbal salie groen 
- 20971

Mini boom 10 led - 680481 Schaats hanger rood/
groen - 611723
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Shop the look

Wie voor een chique en stijlvol kerstinterieur 
wil gaan, kan werken met een combinatie van 
zwart, wit en goud. Niet het traditionele rood 

of groen, maar drie kleuren die samen 
evenveel warmte tot in je woonkamer 

brengen.

Art Deco ChicArt Deco Chic

1 2 3

4 5 6
Theelichthouder - 520685 Vaas goud antiek - 650300 Plaid beige - 613504

Kerstballen parel - 20806 Dier figuur hanger - 
520607

Kerstbal transparant /goud 
- 25949 4



Kerstverlichting

Draadverlichting op batterij Nieuwigheden

• voor binnen en buiten
• met 48 led (3,5m) of 96 led (7m)
• verkrijgbaar in warm wit / wit multi 

colour

• voor binnen en buiten
• microcluster met 1000 

LED (20 m)
• combinatie van warm 

en koud licht

• voor binnen en buiten
• microcluster met 

1500 LED (30m)
• EXTRA warm wit

Clusterverlichting

Draadverlichting

• voor binnen en buiten
• met 120 led (12m) of 240 led 

(24m)
• verkrijgbaar in warm wit / wit 

• voor binnen en buiten
• met 400 LED (8m) of 1000 LED (20m)
• verkrijgbaar in EXTRA warm wit / wit / 

multi colour
• Zorgt voor een voller effect in de 

kerstboom!

Must haves

• voor binnen en buiten
• ijspegelverlichting
• met 360 LED (12m)
• warm wit

• cadeautjes
• voor binnen en buiten
• met 90 LED
• multi colour / warm wit

• Lichtkrans warm wit dia 
50cm

• met 1440 LED

• Piramide
• met 20 LED (40cm), 30 LED (60cm), 40 

LED (80cm)5



Kerstbomen

Blooming vert
150cm

Blooming vert
180cm

Blooming vert
210cm

Pencil Pine
180cm

Imperial white 
snow

180cm
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Jouw kerstboom versieren in slechts 5 stappen

Het is weer zover: Kerstmis. Hoogtijd om die kerstboom, inclusief 
kerstballen, van onder het stof te halen en deze te versieren. Maar 
hoe? Hieronder geven we graag een kort stappenplan om je daarbij 

te helpen.  
1. Eerst de voet van de boom versieren
Helemaal in thema van je kerstdecoraties kan je ook de voet van de 
kerstboom versieren. Doe dit als eerste. Zo heb je achteraf minder 
kans dat je kerstballen uit de boom stoot.

2. De juiste hoeveelheid kerstverlichting
Afhankelijk van je eigen voorkeur kan je jouw kerstboom 
vullen met kerstverlichting voor een minimale tot een echt 
goedgevulde kerstboom.  

3. Eerst de piek dan de kerstballen
Zeker als je een hele hoge kerstboom hebt, plaats je het beste eerst 
de piek. Zo hoef je geen schrik te hebben om achteraf kerstballen 
te breken als je de piek op de top van de kerstboom wil plaatsen.

4. Slingers na de kerstverlichting
Begin altijd eerst met het ophangen van de slingers. Zorg 
ervoor dat de slingers niet te strak gespannen zijn. Ook 
kan je perfect decoratietakken toevoegen zodat de boom 
meer gevuld lijkt.

5. Eindelijk echt versieren
Hang als laatste kersballen en de overige kerstdecoraties in de 
kerstboom. Probeer ook kerstdecoraties dieper in de kerstboom 
te hangen om een voller effect te creëren.

Hoogte boom aantal meter clusterverlichting draadverlichting

150cm 12m tot 20m +/-600 - 1000 LED +/-200 - 350 LED

180cm 14m tot 30m +/-700 - 1500 LED +/-250 - 520 LED

210cm 16m tot 35m +/-800 - 1750 LED +/-300 - 600 LED
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Hoogte boom aantal meter clusterverlichting draadverlichting

150cm 12m tot 20m +/-600 - 1000 LED +/-200 - 350 LED

180cm 14m tot 30m +/-700 - 1500 LED +/-250 - 520 LED

210cm 16m tot 35m +/-800 - 1750 LED +/-300 - 600 LED

Een unieke kersttafel

Decoraties en bijpassend servies zijn een 
must om een unieke kersttafel te creëren. 
Pak bij jouw gasten uit met één van onze 
sets. Met een beige, blauw of een servies 

in oud roze krijg je dit zo voor elkaar! 

Shop the look
2 3

4 5 6

Servies Laguna oud roze 
/ blauw

Whiskey glas   
(in meerdere kleuren)

Clarillo flute (22cl)
Clarillo wijnglas (27cl en 

37cl) Bestek 16dlg zwart - 42302
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Servies Yarah beige / 
blauw



Fijne kerst en 
een Gelukkig Nieuwjaar !

Kerstshow | Woondeco | Tafelen | Onderhoud

 www.loods3.be

Leuk wonen aan scherpe prijzen!


