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Zomerspecial

Zomerspecial
Ben jij ook zo weg van Ibiza en de mediterrane woonstijl en wil je die bonte mix van
kleuren en materialen in huis halen? Dan ben je bij Casa Blanco aan het juiste adres!
Speciaal voor de zomer pasten we de collectie aan met nieuwe meubels, woonaccessoires
en hebbedingetjes. Voor iedere inrichting en elk budget is er wel iets
te vinden. Kom binnenlopen en kijk je ogen uit!
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Beste lezer,
Met gepaste trots bieden wij jou de eerste uitgave aan van ons magazine met
hippe dingen. Wij hebben de allerleukste, hipste, gaafste, nieuwste en meest
trendy meubels, woonaccessoires en hebbedingetjes voor je op een rij gezet.
Van kunstig gevlochten manden tot kleurrijk servies, van prachtige kasten
tot wierook en kaarsen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Casa Blanco
heeft het. Onze winkel is een vrolijke mix & match van kleuren en stijlen.
Onze inspiratie reikt verder dan het Spaanse eiland Ibiza. De kasten komen
bijna allemaal uit India en veel producten komen uit Marokko, Senegal,
Thailand en Bali. Zo creëren we in onze winkel dat heerlijke, zomerse gevoel.
Word je enthousiast van dit kleurrijke magazine met onze zomercollectie?
Kom dan langs en geniet van alle hippe dingen, die we
voor jou met liefde hebben uitgezocht. Want ook zonder
een lange reis kan jij die heerlijke bohemien woonstijl
creëren in en om jouw eigen huis.
Namens het hele Casa Blanco team:

Hélène de Wit
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HET JUISTE

Ibiza-gevoel

De droom die
werkelijkheid
werd!

In een mooi, wit pand aan de Fabriekstraat in tilburg, bevindt zich een ware
shopwalhalla van maar liefst 500 m2, met allerlei hippe producten en meubels in
Ibiza-stijl. Voor de ingang staat een gezellig terrasje en op de muur staat
‘Casa Blanco’ wat betekent: ‘witte huis’.

Hélène de Wit zocht samen met haar man Herbert
alles uit dat binnen te koop is. De reden dat ze het
‘Casa Blanco’ noemen, heeft te maken met de
achternaam, ‘de Wit’. De letterlijke vertaling van ‘het
Witte huis’ is ‘Casa Blanca’. Door een mooie woordspeling werd het ‘Casa Blanco’.

brengen. Ze zijn nu al jaren in de winkel bezig en
hebben er hun eigen ding van gemaakt. Je ziet er dus
meer dan hippe stoeltjes of kleine hebbedingetjes
uit Ibiza. De inboedel van Casa Blanco reikt verder
dan het Spaanse eiland. De kasten komen bijna
allemaal uit India. Er komen ook veel producten uit
Marokko, Senegal, Thailand, Bali én van Nederlandse
leveranciers. Hélène zoekt regelmatig nieuwe
spulletjes op Ibiza. De andere landen bezoekt ze niet,
omdat ze ook ontzettend graag in de winkel staat!

CASA BLANCO REIKT VERDER
Hélène en Herbert zijn helemaal weg van Ibiza en
daardoor wilden zij het Ibiza-gevoel naar Tilburg
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TROTS
En in die mooie hippe winkel vind je echt van alles!
Kasten, wierook, stoeltjes, servies, kaarsen, kleden,
Boeddha-beelden, plantjes, sleutelhangers en zo
kunnen we nog uren doorgaan met het spotten van
hippe dingetjes. Waar Hélène en Herbert het meeste
trots op zijn? Natuurlijk dat ze dit samen hebben
bereikt! En qua product zijn het toch het meeste
trots op de kasten.
MEER CASA’S PIUSHAVEN
Inmiddels hebben ze aan de Piushaven en aan de
Barkstraat nog meer ‘witte huizen’. In beide straten
openden ze een showroom. Zo kunnen voorbijgangers
direct het ‘Casa Blanco’ gevoel ervaren. Wil je de
winkel bezoeken? Kom dan naar onderstaand adres
en neem de tijd om alles goed te bekijken want je kijkt
je ogen uit.
Ons bezoekadres: Casa Blanco
Fabriekstraat 55, 5038 EM Tilburg, 013 590 4459

De ‘inboedel’ van Casa Blanco reikt
verder dan het Spaanse eiland. De
kasten komen bijvoorbeeld uit India.
Verder komt er veel uit Marokko,
Senegal, Thailand en Bali.
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MUSTHAVES

Meubels

Met deze musthaves komen de
vintage schatten in jouw huis
volledig tot hun recht!

Zoals deze
eyecatcher
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Meubels
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Witte dingen

Witte dingen

zien we in veel interieurs met vintage meubelen
en toepassingen van verschillende materialen.
Alles is mogelijk zolang het maar wit is. Door
het gebrek aan kleur is het prachtig wanneer je
bij dit interieur gebruik maakt van verschillende
texturen en materialen.
Combineren is hier het sleutelwoord!
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MUSTHAVES

Kaarsen &
geuren
Geuren spelen een heel
belangrijke rol in ons leven.

Lekkere
geur in huis
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Kaarsen & geuren

Geur in je huis.

Ons eigen huis voelt prettiger aan wanneer het lekker
ruikt. Geuren spelen een heel belangrijke rol in ons leven
en dat gaat meestal onbewust. Of het nu gaat om de geur
van een frisse zeewind of de geur van het buitenleven,
dat is een kwestie van smaak. De geuren die te koop zijn
voor het veraangenamen van ons interieur worden niet
gewoon geroken maar beleefd.
Voor welke geur ga jij?
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MUSTHAVES

Hebbedingetjes

Die wil ik
ook!

Onze trendy woonaccessoires
zijn perfect als cadeau, maar
natuurlijk ook als verwennerijtje
voor jezelf.
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Hebbedingetjes
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Hebbedingetjes

Dit wil ik ook
in mijn huis!

Maak van jouw huis een echte eyecatcher met onze
unieke woonaccessoires voor in de woonkamer,
keuken, slaapkamer of voor op kantoor. Ook voor je
tuin hebben we unieke spulletjes die het leven net wat
leuker maken. Onze design woonaccessoires en trendy
woondecoratie zijn perfect als cadeau, maar
natuurlijk ook als verwennerijtje voor jezelf.
Voor welke combinatie ga jij?
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Hebbedingetjes
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Gouden dingen

Gouden dingen

Goud mag weer gezien worden in je interieur!
Evenals koper staat goud fantastisch in jouw
huis. Het is een stijlvolle kleur die je interieur
meteen een rijkere uitstraling geeft.
In combinatie met zwart oogt goud super
chic maar het is ook prima te combineren
met vele andere kleuren. Combineer het met
wit voor een fris resultaat en met beton voor
een bijzonder industrieel effect.
Voor welke combinatie ga jij?
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MUSTHAVES

Kasten

Deze kasten uit India
komen in jouw huis vast en zeker
volledig tot hun recht!

Gave
kast!
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Kasten
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Kasten
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De leukste, gaafste, allerhipste,

meubels,
woonaccessoires en
hebbedingetjes

nieuwste & trendy

vind je bij ons.

Gewoon binnenlopen
en kijken, je ziet vanzelf waarom...
Casa Blanco
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