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Betaalbare sfeervolle woonaccessoires



Sfeermaker
Met deze ronde lamp van gekleurd glas haal je gegarandeerd een 

sfeermaker in huis. De tafellamp geeft een warme gloed en is daardoor 
uitermate geschikt als sfeerverlichting. Mooi op een dressoir, bijzettafel of 

in een open kast. Door de bruine kleur en ronde vorm past hij perfect in 
de huidige seventies woontrend.   

Casa



Tentoonstelling
Een mooi beeldje, een dierbaar souvenir, een kunstwerkje of een kleine plant. 
Een glazen stolp is een perfect styling element. Plaats er één of creëer je eigen 
tentoonstelling en combineer verschillende maten en hoogtes gegroepeerd op 
een dressoir of in een boekenkast. Leuk en heel handig als je regelmatig wilt 
wisselen. 

Ikea



Speels
Kussens heb je nooit genoeg. Een kussen is comfortabel en een 
leuk styling element tegelijk. Speel met verschillende groottes, 

dessins, kleuren en structuren voor een speels effect. Hou je van 
rust en eenvoud? Ga dan voor een grafisch effect met een 

opvallend kleuraccent. Combineer dit met natuurlijke basistinten.  

Hema 



Elegant
Dat betaalbaar, comfort en elegantie heel goed samen kunnen gaan 
bewijst deze bank. Ideaal wanneer je zorgvuldig met je vierkante 
meters om moet gaan. De beige kleur is een mooi en warmer 
alternatief voor grijs. Beige past goed in de huidige interieur trends 
en combineert goed met zowel neutrale als meer uitgesproken 
kleuren. 

Ikea



Multifunctioneel
Stoer en chique tegelijk, mooi gedetailleerd en een ware eyecatcher. Deze 

ronde spiegel heeft het allemaal. Een spiegel is een onmisbaar styling 
element, maar heeft meerdere voordelen. Het vergroot het ruimtelijke 

gevoel en geeft diepte, ideaal in een kleinere kamer of een gang. 
Wanneer het daglicht er in reflecteert zorgt een spiegel ook nog voor 

meer licht in een ruimte.   

Ikea



Vorm en functie
Je favoriete bloemen komen nog mooier tot hun recht in een 
bijzondere vaas en dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Deze glazen 
vaas heeft een opvallende vorm en is voorzien van een subtiele 
kleur in een matte uitstraling. Perfect voor een volle bos, een paar 
enkele bloemen of groene  (bloesem) takken. 

Karwei



Luxe
Een ouderwets ontwerp in een moderne uitvoering. Met deze messing 
kandelaar haal je iets bijzonders in huis. De afwerking en het materiaal 

geven de kandelaar een luxe uitstraling. En door de bijzondere vorm past 
hij ook nog heel goed in de huidige woontrend waarbij sculpturen de 

hoofdrol spelen.  

Karwei



Natuurlijk
Mooi én multifunctioneel is deze mand in neutrale kleur. Ideaal voor 
het opbergen van tijdschriften, losse accessoires of een plaid. Door 
de handvaten verplaats je de mand makkelijk en snel. De ronde 
mand is ook mooi wanner je hem vult met verschillende kleine 
planten of een enkele hoge kamerplant.  

Dille & Kamille



Stijlvol
Geschikt voor urenlang gezellig natafelen. Deze stijlvolle stoel met 

een zachte en luxe uitstraling. Door het materiaalgebruik en de 
ronde vormen is deze stoel tevens een stijlvolle toevoeging voor in 

de woonkamer of woonkeuken. Ook zeer geschikt voor een 
heerlijke thuiswerkplek. 

Søstrene Grene



Bijzetter
Nog een woon accessoire waar je er niet genoeg van kunt hebben. Mooi 
gegroepeerd in de zithoek of juist als los element naast een lounge stoel. Een 
bijzettafel voor je kop koffie, een stapel tijdschriften, een prachtige bos 
bloemen of een verzameling kandelaars. Dit ontwerp is extra speciaal door de 
driepoot en houten afwerking, ieder exemplaar is uniek. 

Søstrene Grene



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 informatie,

verkoop styling of interieur styling en advies


