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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.  .



Wie wij zijn

Wij zijn Parth Goel (links) en Jaimy 
Polhuis (rechts), 2 studenten Business 
Administration aan de Universiteit van 
Amsterdam met een passie voor huis 
decoratie. Wij brengen de Indische en 
Nederlandse cultuur samen in een 
bedrijf dat staat voor transparantie, 
kwaliteit en design. Sinds begin 2020 
verzorgen wij unieke producten met een 
leuk verhaal.



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. Net dat 
laatste detail om je 
huis gezellig te 
maken!

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.



Wat ons bijzonder maakt

Transparantie

Wij vertellen graag 
wat er omgaat in 
ons bedrijf. 
Daarom delen we 
alle informatie over 
de producten, 
materialen en 
productieprocessen 
met jou. Daarnaast 
is er  een QR code 
op de verpakking 
te vinden die je 
kunt scannen voor 
meer informatie! 

Kwaliteit

Wij zijn constant 
opzoek naar de 
nieuwste trends en 
zetten deze om in 
de beste producten. 
De producten gaan 
lang mee, waardoor 
jij als klant minder 
hoeft te kopen en 
er dus minder 
geproduceerd hoeft 
te worden. Plus, je 
kunt langer 
genieten van de 
handgemaakte 
producten.

Design

Wij leveren unieke 
designs die in bijna 
elk interieur passen. 
Daarnaast heeft elk 
design een eigen 
interessant verhaal.



Keukenwaar



Aztec Schaal 

Het 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. Wordt 
geleverd met saladelepels!

Materiaal: Mango hout met een emaillen afwerking

Afmetingen schaal:  D 28 x H 8 cm

Afmetingen lepels: L 29 x B 6 x H 1.5 cm



Aztec 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



Aztec 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 58 x B 19 x H 1.5 cm



Aztec Serveerstandaard

De serveerstandaard met 2 niveaus is gemaakt van hoogwaardig 
Acacia hout en ijzer. De emaillen print op het handvat 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 



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



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. 
Beschikbaar voor 3 of voor 6 flessen.

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 Half Ronde Wandplank

Het ontwerp van de half ronde wandplank is geïnspireerd door de bekende 
Hollandse bruggetjes over de grachten. Het ontwerp portretteert 
minimalisme met het minimalistische gebruik van middelen. De nieuwe 
wandplank uit de coil collectie is perfect om je favoriete boeken, decoraties 
en nog veel meer in op te bergen. De combinatie van metaal en hout geeft de 
oorsprong van Deco Heart weer en geeft het hout een stevige basis aan het 
object dat op de plank staat. Haakjes om op te hangen zitten in de 
verpakking.

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: L 30 x B 10 x H 18 cm



De Ronde Wandplanken

De ronde wandplanken hebben 2 niveaus van opslagruimte voor je boeken, 
bloempotten, cd-doosje, etc. Het ontwerp is modern en laat een patroon 
zien. De combinatie van metaal en hout geeft de oorsprong van Deco Heart 
weer en ook geeft het hout een stevige basis aan het object dat op de plank 
staat. Haakjes om op te hangen zitten in de verpakking.

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: Klein - L 29 x B 9.5 x H 29 cm 
 Groot - L 31.5 x B 11.5 x H 31.5 cm 



De Hexagon Wandplank

De zeshoekige wandplank met houten onderstel heeft een naam die is 
afgeleid van de vorm van het product. Eenvoudig op te hangen en een 
modern design om je favoriete artikel in te bewaren. De combinatie van 
metaal en hout geeft de oorsprong van Deco Heart weer en ook geeft het 
hout een stevige basis aan het object dat op de plank staat. Haakjes om 
op te hangen zitten in de verpakking.

Materiaal: Metaal en Mango hout

Afmetingen: L 35 x B 10 x H 31 cm 



The Rattan Collectie

Rotan is een van nature hernieuwbare palm die duurzaam en 
milieuvriendelijk is. Bij Deco heart geloven we in het werken 

volgens hetzelfde verhaal: het gebruik van milieuvriendelijke en 
duurzame bronnen. Alle rotanproducten worden gemaakt door 
de lokale meesters door de rotan te combineren met ons FSC-

hout wat ons product een compleet nieuwe look geeft. 



De Rattan Snij-/serveerplank

De snijplank van rotan en hout is handig in gebruik voor het snijden of 
serveren van eten. Het ontwerp van het handvat geeft een stevige basis om 
de snijplank vast te houden. Wij geloven dat onze klanten creatief zijn en dit 
product als decoratief goed kunnen gebruiken. Gemakkelijk schoon te 
maken en hoge duurzaamheid door het gebruik van ons acaciahout, 
waardoor het een van onze premium producten is.

Material: Rotan en Acacia hout

Afmetingen: L 36.5  x B 22 x H 1.5 cm 



Het Rattan Dienblad

Het rotan en houten dienblad met carve-afwerking is ontworpen met 
esthetisch en minimalistisch gebruik van hout en rotan. De handvatten zijn 
bekleed met het rotan materiaal en het is het perfecte dienblad om snacks op 
te serveren. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken op het aanrecht, maar ook 
als schaal en zelfs als decoratie in je woonkamer.

Materiaal: Rotan en Acacia hout

Afmetingen: L 35 x B 25 x H 5.5 cm 



De Rattan Schaal Met Lepels

De rotan kom met lepels toont een klasse van elegantie en creëert een 
impact waar het ook wordt geplaatst. Het kan vele functies hebben, 
variërend van saladekom en fruitschaal tot decoratief object. De 
handgemaakte kwaliteit van de kom maakt elk stuk uniek op zichzelf. Zowel 
de lepels als de kom zijn gevild met het rotan materiaal waardoor het de 
perfecte combinatie is om ze bij u thuis te gebruiken.

Materiaal: Rotan en Acacia hout

Afmetingen: Schaal - L 22.5 x B 22 x H 11.5 cm  Lepels  - L 30 x B 6 x H 1.5 cm



www.decoheart.nl




