
CASSIS   
666078

DANA  
667898

ESTEBAN   
668584 

LARGO   
669018

JUAN   
668759 

BENITO     
668913

ESCAL   
669186

SIRIUS  
661017 

ROCKO   
629216

Persbericht New collection: Hacienda

Hacienda, onze nieuwe 
interieurstijl

Dankzij onze Hacienda-stijl waan je je  
instant in een warm, zuiders land. Warme 
terracottatinten spelen de hoofdrol en 
worden afgewisseld door lichte kleitinten 
en groene accenten. Deco uit robuust 
hout en rotan en geometrische vormen op 
prints en textiel zijn de eyecatchers van 
deze warme Hacienda-stijl.



YASMINE   
668339

BAMBOO   
633584

SOFT   
667583  

BIO SOFT    
667919

SEAGRASS      
667058

BAMBOO     
633556

CLAY   
668031

ARCHY   
666309

MOON    
668402

Persbericht New collection: Hacienda

Er gaat niets boven een heerlijk me-time 
moment in de badkamer. Even ontsnappen 
aan de dagelijkse drukte en jezelf  
helemaal onderdompelen in rust. In onze 
nieuwe badkamercollectie staat okergeel 
textiel centraal. Een kleur die helemaal 
terug is van weggeweest! De mosterdgele 
tinten geven je badkamer meteen een 
warme en tropische look. 

Gewaagd okergeel in de badkamer



ESTEBAN    
668591

 

CASSIS    
634704

CASSIS    
634711

CASSIS    
655151

CASSIS    
634697

TWIST    
664979

TWIST    
664986

TWIST    
664993

NEW OAK    
667366, 667415

NEW OAK     
667366,667408

NEW OAK    
667366, 667387

Persbericht New collection: Hacienda

Onze buyers zijn elke dag druk in de weer om de mooiste items voor jouw interieur uit te zoeken. 
Maar welke items zijn eigenlijk hun eigen favorieten? We vroegen het hen!

De favorieten van de buyers

Frauwe:

Onze  ESTABAN-poef is mijn persoonlijke favoriet. Heerlijk 
zacht met subtiele geometrische figuren, een poef die past 
in elk interieur!

SEAGRASS CHIC    
667065, 667058

Debby:

Ik heb een zwak voor alles dat gemaakt is uit rotan. Een 
trend waar we hopelijk nog lang van mogen genieten. 
Deze zeegrasmanden zijn mijn all-time favorite!

Saskia:

Het CASSIS-servies heeft mijn hart veroverd. De mooie 
glazuren van dit servies geven voor mij de doorslag.  
Hart- en handverwarmend!

Britt:

Ik vind het fantastisch om te mixen en matchen met de OAK 
tafelbladen- en poten! De talloze combinaties zijn één voor 
één mijn favorieten.

Hilde:

Twist-kaarsen blijven een grote trend. En ik blijf de grootste 
fan!



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


