
in Ibiza House 

INTERIOR

Met Gusj richt u een woning in tot een puur persoonlijk interieur. Het verschil zit ’m in een authentieke  
styling. Met Gusj creëert u een onverwachte, smaakvolle sfeer die uw vakantiegasten een fantastisch  
gevoel biedt. Zo wordt uw vakantievilla ‘a place to enjoy & remember’.

Project: Prive House
Locatie: Ibiza



Dit vakantievilla- project illustreert de impact van een Gusj-styling. De ultramoderne architectuur is aangekleed tot een verrassend interieur. Het concept 
is gebaseerd op ‘thuiskomen in een andere wereld dan thuis’. De styling begint buiten met een natuurhouten kunstwerk. Binnen staan overal fraaie 
handgedraaide potten met levend groen. Unieke, verweerde bouwmaterialen sieren de hagelwitte muren: een oud houten raam-met-luiken in de hal,  
een monumentale antieke poort in de woonkamer. In de zitkamer wordt de moderne bank gecombineerd met een oude ‘grinder’ als salontafel.  
De lange eettafel biedt ruimschoots plaats voor family & friends. Het eindresultaat is een origineel Ibiza-style interieur. 



in café ‘de Loods’
Met Gusj tovert u een horecazaak om tot “THE place to be … & to stay.” Het verschil zit ’m in de melange  
van styling-ingrediënten. Met Gusj creëert u een interieur dat een onuitwisbare indruk op uw gasten maakt. 
Zo wordt uw zaak dé plaats waar gezelligheid geen tijd kent…

HORECA

Project: Café  ‘de Loods’ 
Locatie: Eersel



Project café de Loods illustreert de impact van een Gusj-styling. Het interieur ademt een doorleefde, leefbare sfeer uit. Het concept is gebaseerd op  
“gezelligheid is van alle tijden”! De ‘eeuwenoude’ tafel kan tegen een stootje. Zijn stamtafel-formaat biedt plaats aan 8 -12 mensen. De authentieke  
vitrinekast vormt een prachtig én praktisch decor achter de bar. De toog (op maat gemaakt) is exclusief bekleed: met antieke, Indiase wandpanelen.  
De gerecyclede, houten vensterluikjes aan de muur verbergen het dartbord. Stoelen en banken zijn cosy én comfortabel gestoffeerd met vintage leer.  
Het effect: als uw gasten zitten, blijven ze lekker lang(er) zitten. Dat is de ultieme bedoeling van een café!



RETAIL

in Kids store
Met Gusj tovert u een b2b-showroom om tot een inspirerende retailing-experience. Het verschil 
zit ’m in een verrassend originele styling. Met Gusj creëert u een aparte sfeer met unieke blikvangers.  
Zo wordt uw zaak ‘a place to collect fashion & ideas’.

Project: Hop Agenturen
Locatie: Veldhoven



Dit project voor Hop Agenturen illustreert het commerciële draagvlak van een Gusj-styling. De showroom wordt gekarakteriseerd door stoere meubels en 
eeuwenoude materialen. Het concept is gebaseerd op een buying & selling experience voor retailers. Het pronkstuk is natuurlijk de authentieke werkbank, 
inclusief de originele houtschroef. De vintage dekenkisten worden als podium voor enkele topstukken uit de collectie gebruikt. Maar ze passen evengoed 
thuis in de kinder- of woonkamer: voor speelgoed en andere spullen. De retailer krijgt hier de collectie plus styling-ideeën te zien. Sterker nog, deze  
winkeldecoratie is goed verkoopbaar aan het consumentenpubliek. Dat is natuurlijk mooi meegenomen: de styling genereert traffic & impulsaankopen.



in Interesting Office

OFFICE

Met Gusj tovert u een zakelijke kantoorruimte om tot een stimulerende werkomgeving.  
Het verschil zit ’m in de ‘homing’ styling. Met Gusj creëert u een knusse sfeer waar uw  
medewerkers en relaties zich thuis voelen. Zo wordt uw zaak ‘a place to enjoy working’.

Met dank aan Interesting Office,  
Parklaan54a Eindhoven in samenwerking  

met Interesting Vastgoed.  



Dit kantoor-project van Interesting Office aan de prestigieuze Parklaan in Eindhoven illustreert de impact van een Gusj-styling. Het high-end interieur 
ademt een warme woonsfeer uit. Het concept is gebaseerd op een huiselijk(er) werkklimaat. Aan zo’n stoere tafel van gerecycled hout werkt het  
brainstormen, overleggen en vergaderen anders. De eetkamerfauteuils zorgen voor een ‘thuiskamer’-gevoel. Bewust in verschillende tinten: het effect  
van kleuren in het interieur geldt voor wonen én werken. Aparte zitjes bieden de ruimte voor een moment van ontspanning of een onderonsje. Al naar 
gelang de behoefte: met antieke Chinese stoelen, zachte bankelementen en een riante strandstoel van drijfhout. Al deze elementen dragen bij aan een 
stimulerend werkklimaat: een fijne plek voor alle medewerkers en zakenrelaties. 



in afscheidskamer

HORECA

Met Gusj verandert u een kille ruimte in warme omgeving. Het verschil zit ’m in een homing- 
styling. Met Gusj creëert u een (t)huiskamer-sfeer. Het concept is gebaseerd op het gevoel van 
saamhorigheid. Zo ontstaat er een intieme ruimte voor familie, vrienden en kennissen.

Project: Zuylen Uitvaartverzorging 
Locatie: Breda



Het project voor Uitvaartcentrum Zuylen illustreert de emotionele meerwaarde van een Gusj-styling. De binnenhuisarchitect heeft de traditionele 
afscheidskamer getransformeerd tot een huiselijke rouwkamer. Het concept is gebaseerd op ‘ruimte voor een persoonlijk afscheid’. Dat verschilt per  
individu en wisselt per situatie. Vandaar de enorme variatie in zitcomfort: diverse modellen eetkamerstoelen, riante clubfauteuils, barkrukken. Hetzelfde 
geldt voor de tafels en de verlichting; van intiem naar groots. De rode draad is de mix van materialen — van industrieel metaal, retrokoper, oud hout en 
vintage camel-leer — in een harmonieus palet van kleuren. Het decor doet ‘als een warme deken’ aan.



RETAIL

IN FASHION STORE
Met Gusj tovert u een winkel om tot een all-over shopping experience. Het verschil zit ’m in een styling 
op maat van de mode. Met Gusj creëert u een winkelinrichting die perfect aansluit bij de lifestyle van 
de collectie en uw publiek. Zo wordt uw zaak ‘a place to shop till you drop’.

Project: Hip en Hop
Locatie: Eersel



Dit fashion store-project illustreert de impact van een Gusj-styling. De winkelinrichting wordt gekarakteriseerd door natuurlijke en gerecyclede materialen. 
Het concept is gebaseerd op een ‘easy going’ lifestyle & shopping attitude. Aan stille hints geen gebrek. Die ‘sleetse’ metalen stoeltjes buiten, voor de  
winkel? Een knipoog naar het urenlange winkelen. ‘Ga nu eerst maar eens even lekker zitten.’ Dat nodigt extra uit tot binnenwandelen! De oude jerrytanks 
(buiten) en ijzeren stormlantaarns? Karakteristieke attributen voor het leven in de natuur en stoere outdoor avonturen. Zij benadrukken de stijl van de  
kledinglijn. En symboliseren het avontuurlijke shoppen in real life winkels. ‘Daar kun je wat beleven.’ 



Beach
on the

HORECA

Met Gusj tovert u een horecazaak om tot “THE place 
to chill & lounge.” Het verschil zit ’m in de bohemien 
styling. Met Gusj creëert u een setting die overloopt 
van het zon-zee-strandgevoel. Zo wordt uw zaak dé 
plek voor oeverloos relaxen.

Project: Beachhouse25
Locatie: Breskens



Dit strandpaviljoen-project illustreert de impact van een Gusj-styling. Alles staat in het teken van een zorgeloos avondje, middagje of dagje ‘weg’.  
Het concept is gebaseerd op de fantasiewereld rondom de zee. Hier een originele ijzeren stormlantaarn, daar een paar houten kandelaars. De kleuren 
door wind en weer verweerd. Of een raamwerk met tralies, gered van de sloop. Daar een ander ‘’brokstuk’ van een monumentaal pand. Of een quasi- 
aangespoelde barkruk. Een oude, ijzeren emmer doet dienst als koeler voor champagne of witte wijn. Het klapstuk is natuurlijk de bar: een re-design  
van omgebouwde poortdeuren, inclusief het metalen beslag. Het verweerde hout en het geroeste ijzer spreken tot de verbeelding.



INTERIOR

in private home
Met Gusj richt u een woning in tot een puur persoonlijk interieur. Het verschil zit ’m in een  
authentieke styling. Met Gusj creëert u een karakteristieke sfeer die de bewoners het ‘one & only’  
thuis-gevoel biedt. Zo wordt een woning ‘THE place to enjoy & cherish’.



Dit particuliere project illustreert de impact van een Gusj-styling. De binnenhuisarchitect heeft een uniek interieur voor zijn opdrachtgevers gerealiseerd. 
Het concept is gebaseerd op ‘my home – my life’. De styling is tot in de finesses toegespitst op de lifestyle van de bewoners: van een kast tot een kandelaar.
De Ibiza-kleurige, antieke kast is een eye-catching statement. De liefde voor natuurlijke materialen en oude ambachten loopt als een rode draad door 
het interieur. Wandkleden zijn met de hand geweven: van jute of wol. Kussens zijn bekleed met authentiek patchwork. Het bankje en krukje hebben een 
hand-gevlochten zitting van touw. Het eindresultaat is een uitgesproken personalistisch interieur.


