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Eyecatcher



Wandkleed
Een kleedje op de bank is heerlijk, maar aan de wand wordt het 

ineens een kunst object. Kies voor een dessin en kleuren die 
goed passen bij je woonstijl en meubels. Naast een sfeervol en 

krachtig statement, is een wandkleed ook goed voor een 
prettige akoestiek in een ruimte. 

Beeld: Ferm Living



Verlichting
Verlichting is niet alleen maar functioneel. Het draagt bij aan de sfeer in 
huis en je kunt je woonstijl er mee versterken. Let bij de aanschaf van een 
lamp dus ook op de vormgeving, het materiaal en kleur. Een dimmer is 
aan te raden, zo kun je de verlichting makkelijk in functie aanpassen. Van 
functioneel werklicht tot sfeermaker in de avond. Kies voor een enkele 
lamp of groepeer enkele lampen voor een speels effect. 

Beeld: The Big Bubble



Bouclé
Een fauteuil die opvallend is door de ronde vormen, erg zacht door de 
Bouclé stof en speels omdat hij is voorzien van een draaivoet. Wat de 

stoel meteen ook heel praktisch maakt, je draait met gemak richting het 
raam of de open haard voor een ontspannend moment of juist richting 

de tv voor filmavondje. 

Beeld: Wehkamp  



Binnentuintje
Hou je van groen of verse kruiden in huis? Met deze bijzondere binnenkas 
haal je met gemakt buiten naar binnen en creëer je een miniatuur tuin in je 
woonkamer of keuken. Door het ontwerp oogt hij luchtig. Een prachtig 
Zweeds design object in licht of zwart gebeitst essen. Ook verkrijgbaar in 
een mini variant die je op het aanrecht of een dressoir plaatst. 

Beeld: Design House Stockholm



Spiegeltje aan de wand
De spiegel is een goed voorbeeld dat mooi en praktisch heel 
goed samen kunnen gaan. Een spiegel laat een ruimte groter 

lijken en wanneer het daglicht er in reflecteert zorgt het ook voor 
meer licht in huis. Kies je voor een organische vorm, dan voeg je 

gegarandeerd een prachtig styling element toe aan je art wall   

Beeld:  Ferm Living



Color blocking
Heb je lef en hou je van kleur? Ga dan voor color blocking. Hiervoor zijn geen 
vaste kleurencombinaties of regels. Het gaat om kleuren die jij mooi vindt, het 
creëren van contrasten en spelen met vormen. Dit effect kun je nog verder 
versterken met woonaccessoires in bijpassende kleuraccenten. Wil je liever wat 
meer rust toevoegen, kies dan voor accessoires in neutrale wit of grijs tinten. 

Beeld: vtwonen/Karwei



3D object
3D kunst aan de muur zorgt gegarandeerd voor een echte 

blikvanger in huis. Verkrijgbaar in verschillende patronen en 
kleuren. Door het materiaal en het maakproces is geen kunstwerk 

het zelfde, je hebt dus altijd een uniek exemplaar. Reliëf kunst 
heeft een speels effect en geeft diepte.    

Beeld: Edith Beurskens



Knoop
Een kussen met een opvallend karakter. In plaats van het dessin -  zoals bij de 
meeste kussens - is hier vorm het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. 
Heerlijk om tegen aan te hangen en op de XL variant kun je ook zitten. Is dit 
kussen niet in gebruik, dan is het een opvallend object. Een sculpture met een 
comfortabele functie dus.  

Beeld: Design House Stockholm 



Sculpturen
Vormen en sculpturen spelen een grote rol de woonaccessoires van 

nu. En keuze is er genoeg: van heel subtiel tot uitgesproken, kleurrijk 
of juist basic. Wanneer je alles in dezelfde kleurtint houdt creëer je rust 

en komen de bijzondere vormen juist extra goed tot hun recht. 

Beeld: H&M Home



Daybed
Heb je nog een hoekje over of woon je niet zo groot, kies dan voor een daybed 
in plaats van een traditionele bank. Een unieke en heerlijke plek om te relaxen. 
Een daybed is een echte eyecatcher in ieder huis, maar ook zeer functioneel in 
gebruik. Naast een heerlijke plek om te ontspannen heb je namelijk snel extra 
zitplaatsen bij bezoek of tover je het daybed om in een logeerbed. 

Beeld: Bolia



Bij Gusto Casa kun je ook terecht voor Verkoop Styling en 
Interieur Advies. 

Verkoop Styling 
Na het bekijken van de woning krijg je een uitgebreid advies 
met aanvullende tips voor een perfect verkoopbare woning. 

Interieur Advies 
Hulp nodig bij de inrichting van je (nieuwe) woning? We 
analyseren de betreffende ruimte en zetten je woonwensen om 
in een advies met o.a. moodboards, een plattegrond, 2D 
visualisatie en een shoppinglist. Na afloop beschik je over een 
compleet plan om aan de slag te gaan. 

Uiteraard zijn we altijd op de hoogte van de huidige 
woningmarkt en de laatste interieur trends. We kijken echter 
verder dan dat, onze focus ligt op de betreffende woning en 
jouw wensen en mogelijkheden. 

Verkoop Styling & Interieur Advies



Gusto Casa 

1e Daalsedijk 228 
3515 TJ Utrecht 

030 - 251 32 50 
www.gustocasa.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie


