
JASMIN   
666519

BAMBOO  
664874

JACQUI   
666386 

BIGSO   
658728 

HAIPHONG   
666512 

BAMBOO     
665833

TRES   
667093

TIKA  
668234 

BILLY RAY   
252328
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Het nieuwe jaar brengt naar goede gewoonte altijd een reeks goede voornemens met zich mee. 2022 is 
niet anders en ook deze keer vliegen we er enthousiast en gemotiveerd in. Ordelijker en georganiseerder 
zijn, gezonder eten, meer zelf koken, regelmatiger tijd nemen voor jezelf,… Het zijn grote beloftes, 

maar dit jaar maken we ze écht waar. Dat hebben we onszelf beloofd. 

Opgeruimd staat je netjes

Rust in je hoofd begint bij een opgeruimd 
huis. Ontspannen in een ruimte vol  
rondslingerende kleren, schoenen, speel-
goed,… Dat wordt moeilijk. Dankzij onze 
collectie opbergartikelen wordt opruimen 
en ruimtes organisen een makkie én een 
pretje. Mooi en praktisch. Zo hebben we 
ze het liefst. Onze stapelbare organisers, 
trendy mandjes en stijlvolle slimme 
oplossingen voldoen aan alle criteria! 



OXFORD   
665133, 665154

CAPACITY   
643706

CAPACITY   
653450  

OSLO   
609014

CAPACITY      
643671

ELEMENTS    
666099, 666106

INDUSTRIA   
591164

CRYSTAL   
660212

ON THE GO    
658364
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Gezonder eten staat wel bijna elk jaar 
op ieders lijstje, toch? De ultieme tip om 
het deze keer ook écht vol te houden: 
meal preppen! Meal preppen wil 
zeggen dat je op een dag enkele  
maaltijden voorbereidt voor later in de 
week. Daardoor bespaar je tijd en zal 
je minder snel ongezonde keuzes 
maken. Onze collectie voorraadpotten 
en bokalen uit gerecycleerd glas past  
perfect bij jouw gezonde levensstijl! 

Gezonde gewoontes kweken



KNIT    
666505

JACKI    
670110

VIDLA     
666407

PURE     
664244

ESCAPE GOLDEN    
665805

NOVA  
667016, 667044, 667051

PAPASAN
PAPASAN

CERISE     
665924

 

ZUNI    
665546
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Die drukke agenda kunnen we misschien 
niet helemaal in het oude jaar achterlaten, 
maar... Me-time inplannen en op de 
juiste momenten ontspannen en tijd 
nemen voor jezelf is zo belangrijk. Even 
gas terug nemen om weer helemaal 
opgeladen te kunnen knallen in je job, 
gezin, huishouden, sociale leven,…  
Onze Escape-collectie en andere 
rustgevende items zijn dé must-haves om 
even te ontsnappen aan de dagelijkse 
drukte en bewust een momentje voor 
jezelf te nemen. 

Time for me-time



Geïnteresseerd in onze producten voor een artikel of reportage? 
Contacteer ons voor HR foto’s, 
bijkomende productinformatie of uitleningen.

Donna Herreria PR Coordinator 
+32 14 742 449 - press@casashops.com - www.casashops.com


