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Ons verhaal
Deco Heart is een Nederlands 
georiënteerd bedrijf met een 
passie voor huis decoratie. Wij 
zijn ontstaan uit het verlangen 
het dagelijks leven van de 
consument te verrijken en 
worden geïnspireerd door 
ambachtslieden die zich 
focussen op details, originele en 
unieke designs en 
zorgvuldigheid. Ons motto "Art 
from the heart" legt uit dat onze 
producten met hart en ziel door 
een ambachtsman gemaakt 
worden. Doordat de producten 
handgemaakt zijn, is elk 
product uniek.
Daarnaast is duurzaamheid een 
belangrijk deel van ons bedrijf. 
Door het gebruik van het 
kwalitatief goede Mango en 
Acacia hout laten wij tropische 
regenwouden onaangetast. Ook 
heeft ons hout het FSC 
keurmerk, wat inhoudt dat voor 
elke boom die voor ons gekapt 
wordt een nieuwe boom wordt 
geplant.  .



Wat wij aanbieden

Handgemaakte 
producten

Alle producten 
worden met 
perfectie door de 
meesters gemaakt. 
Wij bij Deco Heart 
geloven in het 
optimaal 
gebruiken van 
onze middelen, en 
dat het 
rechtvaardigheid is 
om te zeggen dat 
een vakman geen 
product maakt, 
maar een stuk 
kunst. 

Ethisch 
verantwoord

We streven ernaarWe streven ernaar  
onze producten 
zoveel mogelijk 
duurzaam te 
maken. De 
leverancier 
waarmee we 
werken, gebruikt de 
modernste 
technieken en richt 
zich op onderzoekzich op onderzoek  
en ontwikkelingen ontwikkeling  
wat hen helpt dewat hen helpt de  
geavanceerdegeavanceerde  
praktijken te lerenpraktijken te leren  
om het productom het product  
duurzaam enduurzaam en  
gemakkelijk tegemakkelijk te  
maken voormaken voor  
dagelijks gebruik.dagelijks gebruik.

Waarde en 
inspiratie

We willen waarde 
toevoegen aan onze 
producten door een 
verhaal achter de 
producten te 
creëren. Allereerst is 
het ontwerp van ons 
product gebaseerd 
op een aspect uit de 
NederlandseNederlandse  
cultuur, het Delftscultuur, het Delfts  
blauwe servies. Tenblauwe servies. Ten  
tweede, bij hettweede, bij het  
creëren van onzecreëren van onze  
producten geven weproducten geven we  
om het milieu doorom het milieu door  
hier rekening meehier rekening mee  
te houden bij hette houden bij het  
kiezen van onskiezen van ons  
materiaal.materiaal.



Keukenwaar



Azuren Schaal 

Het Nederlands geïnspireerde emaillen design is de nieuwe trend. 
De houten schaal toont een klasse van elegantie en creëert een 
impact, waar hij ook wordt geplaatst. Het kan vele functies 
hebben, variërend van slakom en fruitschaal tot decoratief object. 
De handgemaakte kwaliteit van de schaal maakt elk stuk op zich 
uniek. De schalen zijn er in drie maten.

Materiaal: Mango hout met een emaillen binnenkant

Afmetingen:  D 20 x H 7 & D 28 x H 8 & D 14 x H 7 cm



Azuren Dienblad

Een veelzijdig dienblad met opstaande randen om je spullen 
handig en veilig te bewaren. Makkelijk schoon te maken met een 
natuurlijke uitstraling. Het gebruik van dit dienblad varieert als 
decorateur of dienblad om heerlijk eten te serveren. Het gebruik 
van Mango hout toont de sterkte en betrouwbaarheid van het 
product.

Materiaal: Mango hout met een emaillen binnenkant 

Afmetingen: D 35 x H 5 cm



Azuren Snij- of Serveerplank

Het high-end snijplank met een emaillen print op het handvat is 
handig te gebruiken. Wij zijn echter van mening dat onze klanten 
creatief zijn en dit product als decoratief product kunnen 
gebruiken. Makkelijk schoon te maken en hoge duurzaamheid 
door het gebruik van ons Acacia hout. Dit maakt het een van onze 
premium producten. 

Materiaal: Acacia hout met een emaillen handvat

Afmetingen: L 52 x B 19 x H 1.5 cm



Azuren Lepels 

Het emaillen ontwerp zorgt voor een unieke en symbolische 
uitstraling van het Nederlandse patroon. De lepels zijn bedoeld 
om te dienen als saladelepels, maar kunnen worden gebruikt met 
elke andere functie die de klant verkiest. Gemaakt van Mango 
hout, wat het sterk en betrouwbaar maakt voor langdurig 
gebruik.

Materiaal: Mango hout met een emaillen handvat 

Afmetingen: L 29 x B 6 x H 1.5 cm



Azuren Serveerstandaard

De serveerstandaard met 2 niveaus is gemaakt van hoogwaardig 
Acacia hout en ijzer. De Delftsblauwe print op het handvat geeft 
de culturele betekenis weer en zorgt ervoor dat het goed bij je 
huis past. Perfect om snacks, fruit en andere lekkernijen voor je 
gasten op deze stijlvolle serveerstandaard te serveren. Of gewoon 
als decoratie!

Materiaal: Acacia hout en ijzer gedecoreerd met emaille

Afmetingen: H 40  x B 35 x D 31.5 cm 



De Coil Collectie
De collectienaam “coil”, dat in het Engels “spoel” betekent, is 
afgeleid van het design van het metaal in de producten. Het 
productieproces bestaat uit het handmatig samenbinden van 
metaal om er een mooie en stevige vorm in te brengen.

Daarnaast is Deco Heart het verhaal van twee jonge jongens die 2 
culturen samenbrengen en mixen in hun handgemaakte 
producten.



Wijnrek 

Het verhaal achter ons merk bevat blijheid en vriendschap 
tussen onze twee oprichters. Dat is precies waar wijn vaak 
symbool voor staat. Elk stuk is uniek en laat de wijnflessen er 
chique uitzien. Dit geeft het de status die het verdient.

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: L 21 x B 12 x H 21  cm 



Broodmand 

Brood wordt gezien als de basis van het voedsel en als gezonde 
voeding. Onze Coil broodmand is perfect om brood in te 
leggen. De mand laat het brood er aantrekkelijk en lekker 
uitzien!

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: L 34 x W 12 x H 7 cm 



Opslagmand 

Vroeger werden fruit en groenten met de hand gedragen of in 
een polybag die niet duurzaam is. De nieuwe Coil opslagmand 
is perfect om fruit, groente of andere objecten in te doen! De 
mand is beter dan een mand van alleen metaaldraad door de 
houten onderkant. Dit maakt het product steviger en zorgt 
voor een mooier uiterlijk.

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: L 35 x B 25 x H 18 cm 



De Heaven Collectie
Het klassieke witte marmer is nooit uit de mode. De collectie heet 
"De Hemel Collectie" door de mooie combinatie van de hemelse 

kleuren wit en goud. De witte kleur symboliseert vrede en 
vrolijkheid. Dat is wat Deco Heart graag wil overbrengen op de 

mensen.



Het Heaven Gouden Dienblad 

Het witte marmer en de gouden hendels is de beste combinatie 
om als product op te vallen. Het mooie dienblad is perfect om 
jouw favoriete voedsel op te serveren. 

Materiaal: Marmer en metaal
Afmetingen: L 35 x B 25 x H 20 cm



Het Heaven Standaard

De houten basis en het witte marmer geven het product een 
gezellige uitstraling. Daarnaast zorgt het hout voor stabiliteit. Het 
is het zeker waard dit product in je huis te hebben.

Materiaal: Marmer en Mango hout
Afmetingen: D 20 x H 6 cm



De Heaven Snijplank

Simpel, charmant en mooi zijn de perfecte woorden om deze 
marmeren snijplank te beschrijven. De snijplank kan goed 
gebruikt worden om jouw favoriete kaasjes en groenten op 
te snijden!  

Materiaal: Marmer en jute
Afmetingen: L 46 x B 20 x H 1.5 cm



De Heaven Schotel

Een veelzijdig product dat gemaakt is van wit marmer en 
gebruikt kan worden in elke omgeving of op elk moment. Het is 
geschikt om snacks, pizza, toetjes en nog veel meer op te 
serveren. Daarnaast zou het een heel leuk product zijn om cadeau 
to doen aan iemand!

Materiaal: Marmer en jute
Afmetingen: L 36 x B 26 x H 1.5 cm



De Tuincollectie 
Tuinproducten zijn altijd in trek geweest, vanwege hun tijdloze 

minimalistische stijl. Onze collectie in Deco Heart bestaat uit onze 
prachtige plantenbakken en gieters. De producten zijn gemaakt van ijzer 

en hout. De combinatie van metaal en hout  geeft een minimalistische 
stijlvolle touch  en een gevoel van saamhorigheid aan het product.



De Zinnia Plantenbak 

Een beetje groen kan veel bijdragen als het gaat om het opfleuren van 
uw huis. De trend voor kamerplanten blijft nog altijd. Wij hebben de 
extra stap gezet naar plantenhouders die uw collectie kamerplanten zal 
aanvullen met een instagram-waardige touch. Of u nu op zoek bent 
naar een subtiel kleuraccent of een extravagant patroon om uw 
planten aan te vullen, we bieden de meest luxe en betaalbare 
ontwerpen aan die uw huis de luxe look die u hebt gezocht zal geven. 

Afmetingen: 26 x 22 x 50 cm 
Materiaal: IJzer en metaal 



De Gladiolus Plantenbak

De plantenbak zorgt ervoor dat u uw huis, balkon en binnenplaats kunt 
organiseren en te verfraaien. Het heeft een perfect design en afwerking. 
Een antislip rubberen onderkant voorkomt  krassen op uw vloer. Kan ook 
dienen als een bijzettafel wanneer u dat nodig hebt. 
Stabiel & Stevig: Maximale lading = 49 kg. Het is stabiel vanwege het 
ontwerp van de stabiele poten en het is niet erg hoog. Het kan een zware 
bloempot houden. 

Afmetingen: 20,5 x 20,5 x 43 cm
Materiaal: IJzer en metaal 



De Roze bloem Planternbak

Deze hoge kwaliteit  ijzeren plantenbak komt in een breed scala van 
kleuren. De plantenbakken gaan gepaard met drainagegaten waardoor 
overtollig water in de bodem vrij kan uitlekken. Sterk en duurzaam. 
Deze potten zijn ideaal voor de creatieve tuinman om zijn huis te 
versieren. Geschikt voor gebruik in buiten,  binnen, balkon of terras.  
Voel je goed met deze heldere blije kleur plantenpotten. 

Afmetingen: 22 x 20,5 x 70 cm
Materiaal: IJzer en metaal 



De Tweeledig Plantenbak

Een unieke combinatie van baby roze / gele potten en een roze standaard  
voor het houden van planten en decoratieve items. Een verdigris-stijl 
afwerking maakt dit een sierlijke toevoeging voor binnen of buiten; u 
kunt hier twee van uw favoriete planten kwijt! Duurzaam, roestvrij en 
beschermd door gepoedercoate verf. 

Materiaal: Smeedijzeren metaal, het bestaat uit poedercoating verf voor 
roestbestendigheid & duurzaamheid 
Afmetingen: Standaard : 25 x 27,5 x 50 cm 

Roze Pot :  20.5 x 20.5 x 17 cm      
Geel:  18 x 18 x 15.5 cm 

Materiaal: Ijzer en metaal



De Iron Drum Plantenbak met Standaard 

Stabiel & Stevig: De plantenstandaard voor binnenshuis zijn gelast  
waardoor het zwaardere plantenpotten of andere plantenbakken kan 
dragen. Deze  plantenhouder voor in de woonkamer is van een 
architectonische structuur die erg stevig is. Het is ontworpen met 4 
steunpunten waardoor de bloempotten stabiel staan. Deze gietijzeren 
plantenbak is perfect voor grotere planten.

Afmetingen: Pot : 20 x 20 x 75 cm, Standaard: 25 x 25 x 75 cm 
Materiaal: IJzer en metaal



De lnterieurs Spiraal Hangende Plantenbak 

Het combineren van het goud getinte ijzer met een 
handgemaakte decoratieve hanger. Deze plantenpot neemt uw 
huis naar nieuwe niveaus door het verpotten van uw favoriete 
flora in deze hangende plantenbak. 

Afmetingen: 12 x 15 cm 
Materiaal: IJzer en metaal en Jute 



Deco Heart Moderne Waterkan 

Gemaakt van hoogwaardig ijzer, prachtig gevormd en stevig gelast. 
Het laat mensen ervan houden. Kenmerken: de tuit en handvat geven 
de hele ketel een gestroomlijnd gevoel. Dat is een must voor in huis. 
Het design maakt ook het gebruik makkelijker en handiger.

Afmetingen: 28 x 12 x 17,5 cm 
Materiaal: IJzer en metaal 



Deco Heart Mini Waterkan 

Zorgt voor kwaliteit en levensduur. Handgepolijst roestvrij stalen 
afwerking, gemaakt om krassen, corrosie en bezoedeling te 
weerstaan. Duurzaam, elegant, praktisch en milieuvriendelijk. Ook 
het perfecte cadeau voor kinderen. 

Afmetingen: 25 x 10,5 x 21 cm 
Materiaal: IJzer en metaal 



www.decoheart.nl




