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Kleur

jke banken

Hay - Mags

De Mags bank van het bekende Deense merk Hay bestaat uit
verschillende modules. Hierdoor is het mogelijk om de bank helemaal
zelf samen te stellen, van heel basic tot speels. Een veelzijdige bank
die past bij iedere woonstijl en elke woning, of je nu groot of klein
woont. De Mags is verkrijgbaar in verschillende stofsoorten, vele
kleuren en in leer. Een perfecte keuze dus als je voor kwaliteit gaat en
een stijlvol statement wil maken.

Ferm Living - Turn

Turn is een bank met een moderne en vriendelijke uitstraling door het gebruik
van ronde vormen. Bijzonder: het zitkussen is verkrijgbaar in verschillende
kleurstellingen en omkeerbaar, zodat je keuze hebt uit twee kleuren stof.
Gemakkelijk aan te passen aan bijvoorbeeld het seizoen of je stemming. Het
ontwerp is tijdloos en warm door de luxe wollen stof. Binnen de Turn collectie
zijn verschillende afmetingen, een poef en een daybed verkrijgbaar.

Spectrum - BR 02
Wie wil er nu geen bijzondere design klassieker in huis? Martin Visser
ontwierp dit tijdloze BR 02 model in de jaren zestig. Een icoon in de
wereld van interieur en design. Daarnaast is de bank multifunctioneel,
in een simpele handeling verander je de BR 02 bank namelijk in een
eenpersoons slaapbank. Ideaal als extra slaapplek in een klein
stadsappartement.

Vtwonen - Move

Prachtig, deze bank met organische vormen. Move is een module bank die je
helemaal kunt afstemmen op je eigen smaak en de vorm van je woonkamer. De
bank geeft de ruimte direct een speelse en meer persoonlijke uitstraling. Hij is
rondom gestoffeerd en komt extra goed tot zijn recht los in de ruimte. De perfecte
bank wanneer je woonkamer wel wat zachtheid kan gebruiken. De kleur Licht Terra
zorgt voor een subtiel contrast in een rustige basis.

Sofacompany - Astha

Hou je van kleur, maar liever niet heel erg uitgesproken? Kies dan voor deze
subtiele warme groene kleur. Hiermee geef je dit klassieke ontwerp meteen
een geheel eigen uitstraling. De stof is duurzaam geproduceerd en heeft een
luxe uitstraling. Mooi in een rustige basis, maar ook makkelijk te combineren
met andere (vergrijsde) kleuren. Mooi detail: mat zwarte metalen pootjes.
Een heerlijke uitnodigende bank voor lange ontspannen avonden.

Sissy Boy Homeland - Sir
Een heerlijke bank om in weg te zakken. Door de bekleding in een velvet stof is
de bank heel zacht en krijgt de Sir van Sissy Boy Homeland een luxe uitstraling.
Alsof je in de lounge van een hip hotel zit. De warme okergele kleur draagt nog
extra bij aan dit gevoel. Zowel qua stof als kleur een prachtig statement voor in je
interieur.

Sofacompany - Anna

Hou je wel van een opvallende bank, maar niet van veel kleur of heb je
al een kleurrijk interieur? Dan kun je ook kiezen voor een bijzonder
dessin. Deze streepjes bijvoorbeeld: een klassiek model in een heel
bijzonder grafisch jasje. Ben je toe aan iets anders, dan is de bekleding
makkelijk aan te passen, bank Anna heeft namelijk een verwisselbare
hoes wat ook erg handig voor het reinigen van de bank.

Ligne Roset - Togo

Met deze design klassieker uit de jaren zeventig haal je gegarandeerd iets
bijzonders in huis. De Togo van het merk Ligne Roset is verkrijgbaar in vele
soorten stof, kleuren en leer. Naast het opvallende ontwerp is de bank erg
comfortabel en speciaal ontworpen voor lange filmavonden of een middag
dutje. Er zijn binnen de Togo banken collectie verschillende elementen
verkrijgbaar, zoals een hoekelement, poef of losse fauteuil.

Muuto - Connect

Een echte plofbank, de Connect bank van Muuto. Een modern en
flexibel ontwerp passend in een Scandinavisch interieur. Door de
verschillende keuzes in modules is het mogelijk om je eigen composite
samen te stellen. Combineer dit met de prachtige stoffen en kleuren en
je creëert een unieke bank. Door de ronde afwerking oogt deze
robuuste bank toch zacht en vriendelijk.

Made - Luciano
Wil je liever geen felle kleur, maar toch iets anders dan een een
grijstint? Dan is bruin een goed alternatief als basiskleur. Deze
hoekbank is uitgevoerd met brede armleuningen, ideaal voor je
favoriete boek, een stapel tijdschriften of een kop koffie. Gekleurde of
fellere kleuraccenten geven de chocolade bruine kleur extra karakter.
Leuk om te wisselen met accessoires, kussens en plaids. Deze bank past
zowel qua vorm en kleur perfect binnen de huidige “70s trend.

Verkoop Styling & Interieur Advies

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.
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