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Er is 
maar 

één 
thuis

Lotte, Marloes & Lisanne Eijerkamp

Een thuis valt of staat niet bij één object. Het is  
het geheel van meubels, kleuren en materialen.  
De combi natie van nieuw én dat waardevolle erfstuk.  
Van die stijlvolle fauteuil die jaren meegaat, naast  
de nieuwste ontwerpen. 

Voor u ligt een bijzonder inspiratieboek dat wij met 
gepaste trots aanbieden. Hierin vindt u een gedeelte 
van de modern & design collectie die continu in beweg-
ing is, met bestaande ontwerpen maar ook verrassende 
primeurs van merken uit binnen- en buitenland.

Naast onze uitgebreide merken collectie is ons persoon-
lijk interieuradvies voor u misschien nog wel het meest 
waardevol. Onze interieuradviseurs zijn niet gebonden 
aan een merk of stijl maar delen hun passie voor design 

en oog voor detail graag met u. Samen met u creëren  
zij een verrassende combinatie welke past bij uw leef-  
en woonstijl.

Daarna worden alle meubels in één keer bij u thuis 
geleverd en gemonteerd. De familie Eijerkamp staat 
daarbij persoonlijk garant voor de allerbeste service. Ook 
als er eens iets niet helemaal in orde is. Die zekerheid, 
dat is ook een vorm van thuiskomen toch? En dan zijn er 
natuurlijk de medewerkers in de winkels en alle andere 
medewerkers die elke dag willen bijdragen aan uw thuis. 
Want daar is er maar één van. 

Graag tot ziens in een van onze winkels.



Welkom thuis
bij EijerkampEen warm welkom bij Eijerkamp



thuis
unieke accessoiresshop

 Illum lichtshop

 (h)eelijk genieten in ons WoonCafé



Alles onder één dak
voor wonen, slapen & design

de nieuwste trends & inspiratie

Vergeet het geslenter over de woonboulevard. Bij Eijerkamp vindt u alles onder één dak voor wonen, slapen & design. Van vloeren tot raamdecoratie  
en van meubels tot accessoires en verlichting. Binnen elke woonstijl en voor ieder budget. Kijk lekker rond of laat u adviseren door de interieur adviseurs 
en stylisten die alles voor u bij elkaar shoppen.



alles voor goed slapen & ontwaken

brandstores van alle bekende merken

inspirerende shop-in-shops



Persoonlijk
interieuradvies



Persoonlijk
interieuradvies

Goed advies
maakt ‘n groot verschil.
Wooninspiratie vindt u overal. In de woon bladen, op TV en online. Het maken van keuzes en het 
creëren van een thuis kan soms lastig zijn. In het Eijerkamp Advies Atelier geven we persoonlijk 
interieuradvies binnen elke woonstijl en ieder budget. Van een nieuw meubel tot een compleet 
interieur met de verrassende kleur- en materiaalcombinaties.

Ontdek alles over persoonlijk interieuradvies & 
maak een afspraak eijerkamp.nl/interieuradvies

Ons team van 15 interieuradviseurs staan elke dag voor u klaar!



Stijl Studio Landelijk

8
ST I JL  STUDIO ’S

exclusief bij eijerkamp. 



Kijkt u ook?
elke zondagavond SBS6!
In het tv-programma vtwonen ‘Weer verliefd op je huis’ laten we  
samen met vtwonen stylisten Frans Uyterlinde, Fietje Bruijn, Marianne  
Luning, Eva van de Ven en presentator Kees Tol bewoners weer  
verliefd worden op hun huis. Elke zondagavond op SBS6.

vtwonen make-overOntdek alles over de vtwonen Stijl Studio’s, exclusief bij Eijerkamp  
of de vtwonen make-overs, eijerkamp.nl/gezien-in-vtwonen

stylisten  
vtwonen



Dutch Design Department
met designklassiekers en primeurs
Ons Dutch Design Department is onlangs compleet vernieuwd met de primeurs en klassiekers  
in verrassende kleur- en materiaalcombinaties. U hebt hier een enorme keuze uit collecties van  
Nederlandse topmerken zoals Label, Artifort, Gelderland en Montis.



Samengebracht in een bijzondere compositie en  

geïnspireerd op de laatste interieurtrends. Laat u  

nu inspireren in het Dutch Design Department  

en ontvang persoonlijk advies van onze  

interieuradviseurs!

“ In het Dutch Design Department willen 
we u omarmen met design & comfort. 

Lotte Eijerkamp inkoop, collectie & creatie

„



Dutch Design 
Department



Dutch Design 
Department



Onze eigenzinnige  
stadswinkel in Zutphen
In Zutphen hebben we een nieuw ‘urban concept’ geopend: LOTS. En daarmee is een 

droom uitgekomen! De atelierachtige omgeving nodigt uit om te spelen met meubels  

en materialen van de mooiste design merken als HAY, WOUD, EYYE en Muuto.  

De interieuradviseurs in het LOTS LAB helpen u graag bij het creëren van uw eigen  

woonstijl. Dus ‘spice up your room’ met de nieuwste woonaccessoires, bijzondere  

verlichting of die unieke designstoel.





Unieke bron van inspiratie 
interieur, design & verlichting
Bij CILO (designwinkel naast Eijerkamp Zutphen) vindt u prachtige design meubels en 

creaties van gerenommeerde (inter)nationaal bekende merken, die garant staan voor 

topniveau, gepresenteerd in een bijzondere ambiance. CILO staat voor innovatie, creatie 

en kwaliteit tot in het kleinste detail. Bij ons vindt u altijd de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van interieur, design en verlichting, maar ook tijdloze ontwerpen en echte 

designklassiekers.



persoonlijk interieurontwerp

alle bekende (inter)nationale merken



Welkom in de nieuwste
Leolux Select Store
Welkom in de meest vernieuwende en spraakmakende Leolux omgeving van Nederland. Hier ervaart u de complete 
collectie van dit 100% Nederlandse kwaliteitsmerk. Met een inspirerende nieuwe collectie ontworpen door interna-
tionale designers. Soms eigenwijs, royaal of gestileerd, maar altijd comfortabel en hoogwaardig.



Al die modellen, opstellingen, bekledingen &  

opties. Met de Leolux Creator en alle Leolux  

stoffen en materialen, creëren we samen  

het perfecte meubel.

“ Een zoektocht naar het aller mooiste 
meubel voor uw interieur vergt heel  
wat van uw verbeelding.

Norbert Oosterhof Leolux MerkenExpert

„



Verrassend & kleurrijk 
Pode Brandstore
Pode is een typisch Nederlands designmerk en onderscheidend door de eigenzinnige vormgeving  
en hoogwaardige kwaliteit. Ontdek de complete Pode collectie in de vernieuwde Pode Studio bij Eijerkamp.



Fijn dat we Pode hier op zo’n fantastische wijze  

kunnen tonen!

“ De nieuwe Pode Studio bij  
Eijerkamp is prachtig geworden,  
met inspirerende adviseurs. 

Claire & Roderick Vos Art Directors van Pode

„

ontwerp van designer
Roderick Vos



Modern & Design 
Design on Stock Brandstore
In de nieuwe Design on Stock Studio bij Eijerkamp zijn nu de nieuwste modellen en klassiekers te vinden. 
Stuk voor stuk ontworpen door Dutch Designers en 100% handmade in Holland. En lekker snel in huis!



Ik werk graag met dit Nederlandse merk omdat elk 

meubel geheel naar wens is samen te stellen.

“ Geen huis en woonwens is hetzelfde. 
Design on Stock heeft stoffen en  
leersoorten geselecteerd voor vrijwel 
alle woonsituaties en toepassingen.

Kelly Veneman Design on Stock MerkenExpert

„



Tijdloos & Stijlvol
Bert Plantagie Brandstore
bert plantagie meubelen staan bekend om het oer-Hollandse design met een moderne en tijdloze uitstraling.  
Dit is terug te zien in de mooie collectie fauteuils, dressoirs, kasten, tafels, stoelen en banken. In veel gevallen 
kunt u een uniek ontwerp samenstellen door een keuze uit verschillende uitvoeringen. 



De verkoopadviseurs hebben echt oog voor design en  

onze ontwerpen kunnen vrijwel altijd op enthousiasme 

rekenen. Ook als ze erg vernieuwend zijn.

“ Eijerkamp is een Bert Plantagie  
am bassadeur van het eerste uur, mede  
daardoor hebben we ‘n bijzondere band.

Bert Plantagie Directeur-Eigenaar

„



Kleedt uw huis aan
Home Fashion
Bij Eijerkamp hebben we alles in huis voor een sfeervol thuis. Laat u inspireren én adviseren door de woon-
stoffering-specialisten bij de vernieuwde Home Fashion. Van vouwgordijn tot zonwering en van PVC vloer 
tot maatwerk karpet; alle bekende merken zijn vertegenwoordigd en op bijzondere wijze gepresenteerd.





Slaap Experience Center
bij Eijerkamp Zutphen
De slaapkamer is een van de belangrijkste ruimtes in huis. U brengt hier niet alleen veelal de meeste tijd door, het is ook de plek waar u (weer) volledig  
tot rust komt en ontspant. Een comfortabel bed ondersteunt in deze gezonde levensstijl en draagt bij aan goede nachtrust.

ONTDEK JE  SLAAP DNA

MyScan meetsysteem

vraag in de winkel naar de voorwaarden

ONTDEK JE  SLAAP DNA

MyScan meetsysteem

vraag in de winkel naar de voorwaarden



Een goed bed ondersteunt een goede  

nachtrust en is voor 70% afhankelijk van uw  

matras. Bij de keuze van het juiste slaapsysteem 

zijn de mogelijkheden eindeloos.

“ Bij Eijerkamp  
beginnen we bij u 
en creëren we een  
vrijblijvend slaap- 
advies op maat.

„
Ontdek alles over persoonlijk slaapadvies &  
maak een afspraak eijerkamp.nl/slaapadvies

Kastadvies op maat

Slapen & ontwaken in luxe

Volop trends & inspiratie

ONTDEK JE  SLAAP DNA

MyScan meetsysteem

vraag in de winkel naar de voorwaarden

ONTDEK JE  SLAAP DNA

MyScan meetsysteem

vraag in de winkel naar de voorwaarden



Luxe bed- en badlinnen
alles voor ontspannen slapen & baden
In de Vandyck Experience Store vindt u echt alles op het gebied van bed en badgoed of die mooie  
badjas waar u al zo lang naar op zoek was. U kunt rekenen op een deskundig advies over de best ventilerende 
dekbedden, de nieuwste bedmode en beste kussens uit de collectie.



 Laat u inspireren door elegante en trendy kleuren!



Alles voor ‘n goede nachtrust
met Auping bij Eijerkamp
In de nieuwe Auping Store ervaart u het totale Auping assortiment, van bedden en boxsprings 
tot matrassen en dekbedden. Onze Auping experts geven u met liefde een deskundig advies.



persoonlijk slaapadvies door de Auping expert

altijd de nieuwste kleuren & materialen

Elegant, 
& tijdloos
in diverse kleuren  

en afmetingen. Vind  

uw perfecte bed bij  

Eijerkamp in Zutphen  

& Veenendaal.



Linteloo is in 1993 opgericht door Jan te Litelo. 

In de interieurwinkel van zijn ouders, ontwikkelde 

Jan te Lintelo een passie voor vakmanschap en 

het ontwerpen van design meubels. De Linteloo 

collectie bestaat uit echt Dutch Design en wordt 

gekenmerkt door dtrakke, leefbare en eigentijdse 

ontwerpen. Gevoel en beleving staan voorop bij 

het ontwerpen van de kwaliteitsmeubelen; de 

‘feel-good factor’ is erg belangrijk.
Afgebeeld: Linteloo Park Avenue



RELAX
Tijdloos, stijlvol en groot comfort zijn de 

kenmerken van deze nieuwste creatie van 

de beroemde Nederlandse ontwerper 

Jan des Bouvrie, bekend om zijn gebruik 

van strakke lijnen en heldere vormen. 

Frame verkrijgbaar in mat chroom, brons 

en grafietgrijs.
IC

O
N

SMETROPOLITAN
Deze aantrekkelijke bank is ontworpen 

door Linteloo Lab. Het tijdloze ontwerp 

bevat een paar verrassende details 

zorgt voor maximaal comfort en creëert 

eindeloze mogelijkheden.

MAURO
Linteloo Lab ontwierp het uitgebreide 

zitsysteem van de Mauro-bank 

“ontspanning gegarandeerd”. Elegant 

maar toch ruim bemeten voor uw comfort.

HAMPTONS
Het Hamptons-banksysteem van 

Linteloo Lab is geïnspireerd op de 

relaxte levensstijl van The Hamptons 

op Long Island, New York. De modulaire 

elementen en Ottomanen kunnen 

worden gecombineerd in verschillende 

opstellingen, waaronder een 

ingenieuze slaapbank en comfortabele 

loungebedden.



GEORGE
De nieuwe bank ‘George’ van Jan 

te Lintelo is geïnspireerd op de 

levensstijl van de mensen rond het 

Comomeer. Het wordt bepaald door 

de zwevende moderne uitstraling 

hoog vanaf de grond in combinatie 

met royale kussens en een hoge 

rug voor extra ondersteuning en 

comfort. De hoge metalen poten 

zijn verkrijgbaar in brons, chroom en 

antraciet en de hoes in alle stoffen 

en leer uit onze collectie.

MADISON
Het moderne ontwerp van deze veelzijdige modulaire bank 

ontworpen door Linteloo Lab stelt u in staat om meerdere 

composities te maken met kussens in verschillende maten, 

hoge en lage armleuningen. 



Afgebeeld: Linteloo The Sicilian

ISOLA TULIPANIID CHAIR



MAGS SOFA
De Mags-bankenfamilie is een elegante 

serie die maximaal comfort, minimale 

details en optimale flexibiliteit combineert 

in een tijdloos ontwerp. 

Door de toewijding van HAY om meubelen en 

accessoires te ontwerpen en te produceren met 

internationale uitstraling, streven ze ernaar goed 

design met een eigen handelsmerk bereikbaar 

te maken voor een goede prijs.

SILHOUETTE SOFA



Het About A Chair 

ontwerp straalt de 

functionele eenvoud uit 

die kenmerkend is voor 

deze hele serie. Het 

uitgebreide assortiment 

kleuren, bekledingsopties 

en houtkeuzes voor 

het frame en de poten 

bieden de mogelijkheid 

om bijna oneindige 

ontwerpcombinaties te 

creëren. AAC 127 SOFT

AAC 123 SOFT

AAC 22

AAC 21



CPH 30
EXTENDABLE

CPH 30
Ideaal voor gebruik als een bureau, vergadertafel of 

eettafel in een kantoorcontext of een privéomgeving. De 

CPH 30 is verkrijgbaar in een aantal maten met een eiken 

frame in verschillende afwerkingen en het tafelblad is 

verkrijgbaar in verschillende hout- of linoleumopties.



UCHIWA
Uchiwa is een ruime fauteuil, 

die zijn zachte en open vorm 

aanneemt van de traditionele 

Japanse handventilator. Royaal en 

uitnodigend, nieuw en tegelijkertijd 

vertrouwd, de fauteuil wordt geleverd 

in twee gestoffeerde versies: in een 

zachter gewatteerd model voor 

een meer huiselijke omgeving en 

in gegoten schuim voor een meer 

veeleisende contractcontext. De 

basis is verkrijgbaar in natuurlijk of 

gebeitst eiken.

AAL 81

DLM TRAY TABLE



EEN TRENDY, 
FRISSE EN 

VERRASSENDE 
COLLECTIE

Sinds de oprichting in 2011 is Zuivers filosofie 

altijd geweest: het ontwerp van morgen voor het 

interieur van vandaag. Zuiver brengt een one-

stop interieurcollectie met frisse, modieuze en 

eigentijdse meubels, verlichting en accessoires 

ontworpen in Nederland. 

De Zuiver-collectie wordt verkocht in meer dan 80 

landen op 3 verschillende continenten.



TOMORROW’S 
DESIGN FOR 

TODAY’S 
INTERIOR



GISPEN 405 +

GISPEN TODAY 

HOCKER 443

GISPEN TODAY 

412 RH

GISPEN TODAY 

1101 RH

GISPEN TODAY 

530 + 531

Dutch Originals is de overkoepelende 

merknaam voor toonaangevende 

Nederlandse designmeubelen. 

Bestaande uit 2 collecties

In de collectie Gispen Classics zijn 

tal van beroemde ontwerpen van 

W.H. Gispen,  W. Rietveld en 

C.H. Hoffmann opgenomen. Deze 

modellen worden nog steeds in 

serieproductie vervaardigd, zoals 

bijvoorbeeld de fauteuils Gispen 

412, Gispen 405 en de Gispen 101 

en 201, welke allen door 

W.H. Gispen zijn ontworpen.



In de collectie Gispen Today worden 

duidelijk op W.H. Gispen geïnspireerde 

ontwerpen uitgebracht. 

Ook krijgt nieuw Nederlands design de 

ruimte in de collectie van Dutch Originals. 

Nieuwe ontwerpen met oorspronkelijke 

waarden van toonaangevende 

ontwerpers als Richard Hutten, 

Thijs Smeets en Job van den Berg.

Al het meubilair is ‘Made in Holland’ en 

‘real Dutch Design’ dat wereldwijd zijn 

bekendheid heeft gekregen.

GISPEN 412
GISPEN 

1016
GISPEN 

TODAY 423



Dutch Originals beschikt over een uitgebreid assortiment banken, 

fauteuils, hockers, stoelen, tafels, salon- en bijzettafels, lampen en 

accessoires In het assortiment vindt u enkele ‘Gispen Classics’, net 

als nieuwe, eigentijdse modellen onder de naam ‘Gispen Today’. Het 

design van de meubels kenmerkt zich door de klassieke stalen buizen 

onder de banken, stoelen en tafels. Daarnaast zijn de ontwerpen 

tijdloos, stijlvol en in veel gevallen kleurrijk. Daarbij wordt een hoge 

kwaliteit altijd gewaarborgd.

Een bureau geïnspireerd op het Reaal bureau uit 

1932, welke destijds was ontworpen door Willem 

Hendrik Gispen. Het huidige ontwerp is van  

Richard Hutten. 

KLASSIEKERS VAN DE TOEKOMST

GISPEN TODAY
REAAL ’19 SERIE



GOES BLACK

Een selectie van het assortiment van Dutch 

Originals is ook verkrijgbaar met een mat zwart 

gepoedercoat frame. Een mooie, moderne 

toevoeging aan deze tijdloze collectie!

HERSTOFFEREN BIJ DE BRON 
Herstofferen is vakmanschap. Dutch Originals heeft hier decennia lang ervaring mee. Het 

is de manier om een design klassieker of een meubel waarvan de bekleding versleten is of 

stukgegaan een tweede leven te geven. Bijna alle stoffen, dessins en kleuren zijn mogelijk. 

De klassieke ribstof, hoogwaardig leer of één van de andere kwaliteitsstoffen van Kvadrat 

of De Ploeg.

Alle stofferingswerkzaamheden worden in onze fabriek in Asperen door professionele 

stoffeerders uitgevoerd. Door onze jarenlange ervaring garanderen wij een uitstekende 

kwaliteit en afwerking.

RIB IS HIP
De corduroy ribstof maakt op dit moment zijn “come back”. Mede hierdoor heeft Dutch 

Originals de ribstof  Cordova 2 in zijn collectie opgenomen. Een ribstof met frisse, nieuwe 

kleuren die aansluiten bij de huidige trends, samengesteld door trendwatcher Milou Ket.



Qlive identificeert zih met 

hoogwaardige en duurzame 

designstukken die met name worden 

gekenmerkt door de elementen 

‘stoer’ en ‘elegant’. Daarbij 

zijn luxe, comfort en maatwerk 

toonaangevende eigenschappen. 

Bijzonder vakmanschap en een 

uitgesproken design komen samen 

in ontwerpen die zijn uniek en een 

creatieve uiting vormen van stijl en 

detaillering.

STOER ÉN ELEGANT.
LUXUEUS, MAAR 
INGETOGEN.

SIDE-TO -SIDE

CROSSINGS

ADJUST



Met de bijzondere Side-to-side tafel 

brengt u design én functionaliteit 

in uw interieur. Het tafelblad van 

deze robuuste en toch verfijnde 

tafel is gemaakt van massief Frans 

eikenhout en bestaat uit twee delen. 

Dit maakt het ontwerp spannender 

en functioneler. De Side-to-side tafel 

is verkrijgbaar in lengtes tussen 200 

en 320 cm. 

SIDE-TO -SIDE



LUXE EN 
MODERNE 

STOFFEN, MET 
EXCELLENTE 
KWALITEIT



MODERN ONTWERP 
ZONDER OF EN 

MAAR. . .

Chivasso maakt exclusieve meubelstoffen, behang 

en tapijten met showrooms over de hele wereld. 

Elk jaar bieden we een nieuwe collectie aan die de 

nieuwste trends in kleuren, ontwerpen, kwaliteiten en 

fabricagetechnieken weerspiegelt. Dit zorgt ervoor dat 

onze creatieve stoffencollecties altijd een nieuw, fris en 

innovatief karakter uitstralen. Stap in een betoverende 

wereld en vind je favoriet voor je stijlvolle leven.



De kussens, van hoge kwaliteit, zijn allemaal exclusief 

ontworpen door Claudi en zijn handgemaakt in Nederland.

Claudi levert een prachtig uniek product met passie en 

enthousiasme. Twee keer per jaar lanceren ze een nieuwe 

collectie kussens, waarin zij de laatste trends meenemen. 

De kussens worden gemaakt van hoogwaardige 

meubelstoffen en worden geproduceerd in lokale ateliers 

om een hoge kwaliteit te kunnen bieden. 



Pouf Small Esta Gold

Plaid Paulos Taupe

Gino Gold
Olla Marsala

Serafino Off White

Celina Rose Nora Ash Rose





Dock Four is in 2015 ontstaan 

vanuit een visie van haar 

interieurontwerpers dat er geen 

goede oplossing is voor het stylen 

van een wand waarbij decoratie en 

functionaliteit samen gaan. Daar 

moest verandering in komen! Met 

dit inzicht is Dock Four anders naar 

de wand gaan kijken en aan de 

tekentafel gaat schetsen; zo zijn de 

Dock Four Stylepads ontstaan

COMBINEER 
DESIGN 
EN FUNCTIE 



FEST werd opgericht in 2013 vanuit 

een persoonlijke behoefte naar 

goed ontworpen meubilair, zonder 

de high-end prijzen. Eigenaar Femke 

Furnée besloot om in deze behoefte 

te voorzien door zelf betaalbare 

meubelen en woonaccessoires te 

ontwerpen: FEST was geboren.

Afgebeeld: Fest Edge



AVENUE
Deze elegante en sierlijke bank is geïnspireerd op 

midcentury Scandinavisch design en is beschikbaar in 

verschillende formaten en in honderden verschillende 

stoffen en leer. 

CLAY
Deze bank is net één groot comfortabel kussen. Als 

je hier op neerploft wil je waarschijnlijk nooit meer 

opstaan. Clay is naar wens samen te stellen uit 

verschillende elementen en honderden verschillende 

bekleding opties.

DUNBAR



SINCLAIR LOUNGE CHAIR
Duitse ontwerper Meike Harde is 

verantwoordelijk voor het ontwerp van 

deze moderne stoel. Een echte eye-

catcher, die verrassend comfortabel zit. 

Personaliseer de SINCLAIR door je eigen 

bekleding te kiezen.

MONDAY

HOPPER

RAY FRIDAY



De fraaiheid van een meubilair wordt niet 

alleen door zijn vorm, kleur en zijn materialen 

bepaald, maar ook daardoor, hoe veel vreugde 

het de mensen in het dagelijks leven bereidt. Bij 

Kettnaker wordt het esthetische al sinds lange tijd 

harmonisch met de functionaliteit verbonden. Met 

talrijke goed opgezette en uitstekend verwerkte 

details zorgt Kettnaker steeds weer voor kleine 

gelukkige momenten in het leven van hun klanten. 

Kettnaker wil tijdloze objecten, buiten trends en 

modes creëren - voor hen de mooiste taak van 

de wereld.
VITA



VITA
Zo veelzijdig als het leven is, zo compromisloos past zich het 

VITA-woonsysteem aan de behoeften en ideeën van zijn eigenaar aan. Dit 

lukt dankzij de fijn gerasterde basisstructuur van wangen en vloeren, die 

bijna oneindig variabel zijn en met een breed scala aan functies evenals 

oppervlakken en materialen kunnen worden uitgerust.



SOMA 
De scheiding van corpus en 

uitwendig verschijningsbeeld 

maakt een vrije vormgeving van de 

oppervlakte mogelijk. In alle kleuren 

en materialen. Bij beroering wippen 

de deuren op, lades glijden eruit, 

schuifdeuren bewegen zich – en 

geven de blik op het inwendige vrij.





SOMA TISCH
Onze eerste tafel met magneetwisselsysteem. 

Geïnspireerd door het gelijknamige woonprogramma: 

de oppervlakken zijn van de draagconstructie 

gescheiden en laten zich vrij met elkaar combineren.



Cameleon met vele gezichten: Met behulp van het 

magnetische wisselsysteem van SOMA verandert de 

tafel in een mum van tijd van een nobele houten tafel 

in een elegante laktafel. Het oppervlak kan op elk 

moment worden gewijzigd.

SOMA. EEN 
TAFEL VOOR 
HET LEVEN.



Hightech
en puur
ambacht

Bij Leolux geloven ze niet in serieproducten. Alle meubelen 

zijn uniek en zo worden ze ook gebouwd. Met vakmanschap 

van de houtbewerkers en schuimspecialisten, de leersnijders, 

stiksters en stoffeerders. In hun geduldige handen groeit het 
beroemde Leolux-comfort.

Hoogwaardige technologie is hierbij onmisbaar: elk meubel 

overbrugt grote afstanden via lopende banden. Innovatieve 

technieken verlichten het werk van leersnijders en houtbewerkers. 

Deze combinatie van hightech en ambacht stelt Leolux in staat om 

dagelijks unieke producten te vervaardigen naar de individuele 

wensen van u als klant. 



Nardo
Beck Design, 2020

Nardo is ontworpen met één doel voor ogen: een lekkere loungebank maken. 

En dat doel heeft designbureau Beck Design perfect weten te verwezenlijken. 

Nardo is een bank die comfort uitstraalt. De weelderige kussens nodigen u 

uit om heerlijk te relaxen. Natuurlijk kunt u netjes rechtop zitten, maar de 

comfortabele inborst van Nardo komt pas volledig tot zijn recht als u languit 

van elke centimeter geniet.



Loungen voor    
gevorderden

“
”



Intrigerende Italiaanse allure
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Rego
Gino Carollo, 2020

Op uitnodiging van Leolux tekende Gino Carollo het programma Rego. Vol overgave 

creëerde hij een ontwerp met pure Italiaanse elegantie. Elke bank en elk element 

is een sculptuur op zich, met vloeiende lijnen. De experts van Leolux zorgden op 

hun beurt voor een ongeëvenaard comfort, waarmee u zich de koning te rijk voelt.

De mogelijkheden van het programma zijn talrijk en bijzonder. Natuurlijk biedt 

Rego alle opstellingen die u van een bankenprogramma mag verwachten. Maar 

de liefhebbers van origineel design kunnen hun hart ophalen aan de ‘curved’ 

elementen. Deze hebben lichte boog, die een spannend visueel effect geeft. Zeker 
in combinatie met de ronde chaise longue hebben ze een sublieme aanblik.



Flint

Een uitgebreid programma, met banken, divans en 

aanbouw-elementen die zo geconstrueerd zijn dat er grote 

en kleine opstellingen mee gemaakt kunnen worden: een 

hoek van 90 graden bijvoorbeeld, of een spannende schuine 

combinatie. De organische vormen van de zittingen en de 

armdelen geven Flint een vriendelijke uitstraling, die wordt 

versterkt door de royale losse zitkussens. Flint is één brok 

energie, een design dat op eigen kracht zijn plek in de kamer 

opeist.

   Het programma omvat een groot aantal banken, 

 divans, aanbouwelementen en een poef.

 De siernaden  naar wens uitgevoerd in een    

 afwijkende kleur.

 Voor langere gebruikers de Flint banken, elementen 

 en poef leverbaar met hogere voetjes (+ 2cm).

Design: Beck Design, 2019



Tango
Jan Armgardt, 1984

Deze bank van Jan Armgardt voor 

Leolux is een absolute klassieker, vaak 

geïmiteerd maar nooit geëvenaard. 

Drie decennia na zijn introductie is 

deze bank onverminderd populair. 

De handige verstelfuncties zorgen dat 

u in elke houding comfortabel zit of 

ligt, de sierlijke lijn en karakteristieke 

poten maken van Tango het 

middelpunt van uw kamer.

Niet te 
blussen passie

“
”



Adartne
Wie houdt van heldere lijnen, 

herkent in Adartne de perfecte 

balans. De zittingen van deze bank 

lijken te zweven in hun frame en de 

inval van daglicht wordt nauwelijks 

onderbroken. Zo ontstaat er 
evenwicht en transparantie, ook in 

kleinere ruimtes. 

Wie is er 
bang voor 
een beetje 
expressie?

“

”
Natalie Buijs, 2007

   Deze Leolux serie wordt 

 uitgevoerd in een fauteuil, een 

 2- en 2,5 zits bank en een poef.

 Het stalen frame wordt gelakt 

 in alle Leolux epoxy, Spruzza 

 en Cristallo kleuren. Ook leverbaar 

 in geslepen RVS.

 Siersteek “Dashes” kunt u 

 afstemmen op de lakkleur.
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Horatio

Een bank met een lage rug is ongekend mooi, maar 

schiet tekort als het aankomt op comfort. Designer 

Cuno Frommherz vond de oplossing: een draaibare 

rugsteun, mooi afgewerkt met verfijnde aluminium 
zichtdelen. Het biedt bovendien een extra functie. Uw 

bank verandert in een chaise longue voor momenten 

van totale ontspanning.

Design: Cuno Frommherz, 2012



Bora
Een absolute revolutie, dat waren de 

Bora’s destijds. Design dat zo licht was en 

subtiel, dat was ongekend. Bora Bora en 

de hogere Bèta-versie zijn de ongewijzigde 

klassiekers, met een ultrahoog comfort, 

door de zachte armen en de ruggen die 

zich vormen naar uw lichaam.

De enige 
echte Bora

“
”

Axel van Enthoven, 1983

 Leverbaar als fauteuil, 2-zits, 

 2,5-zits en 3-zitsbank. 

 Met bijpassende poef.

 Extra comfortopties: zithoogte 

 +3 of -3 cm, zitdiepte -3 cm.

 Verkrijgbaar als lage of 

 hoge variant.



Guadalupe
Christian Werner, 2016

Of u nu een film kijkt, nog even in de weer bent met uw 
tablet of lekker wilt wegdromen, denkend over nieuwe 

bestemmingen; Guadalupe van Leolux is de plek waar 

u zich helemaal in uw eigen wereld kunt wanen. 

Ontspannen, met de fraaiste vergezichten in het 

vooruitzicht.

Als zacht afgeronde, kleurrijke eilanden verrijken de 

Guadalupe-elementen van Leolux uw interieur. In een 

kleine setting als bank, of in aanbouwvarianten waarmee u 

elke denkbare opstelling creëert –van rechte lijn tot cirkel. 

Speels ingevuld, naar uw eigen inzichten over kleurgebruik 

en naar gelang de ruimte die u ervoor ter beschikking 

heeft. De combinatie van eigenwijze grondvormen en 

kleurcombinaties maken dit een uniek product dat helemaal 

persoonlijk gemaakt kan worden met alle materiaal opties 

van Leolux. Met zitdieptes die variëren om ruimte te bieden 

aan uw eigen huiselijke taferelen.

Onvergelijkbaar 
gevoel van vrijheid

75



Arabella

Arabella biedt een asymmetrisch lijnenspel, dat op het eerste 

gezicht vertrouwd is, maar bij nadere beschouwing verrast. 

Kleurcombinaties kunnen dit effect desgewenst versterken 
of afzwakken. Een oneindig object met eigenwijze trekjes, 

deze Arabella van Stefan Heiliger voor Leolux.

   Leverbaar als asymmetrische 2,5 of 3-zitsbank, ook 

 in gespiegelde versie.

 Het onderstel wordt uitgevoerd in chroom 

 of gelakt (optie).

 Bekroond met: Interior Innovation Award 2012, 

 Good Design 2012 en Goed Industrieel 

 Ontwerp 2011.

Design: Stefan Heiliger, 2011
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Smaakvol en 
edel, met het 
allerhoogste 
comfort

“

”

Felizia
Axel Enthoven, 2012

In Felizia brengt Leolux al haar kennis op het gebied van 

vormgeving en ergonomie samen. Dat ziet u aan de zachte 

rondingen, u voelt het aan de stevige zittingen en de 

kussens op de armen. Het resultaat: een uniek meubel met 

een toegankelijk design en een geweldig actief comfort.
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Mayon & Mayuro
Christan Werner, 2013

Hij heeft een vertrouwd uiterlijk, maar een verrassend actief comfort en verfijnde 
details: Mayon van Leolux heeft organisch golvende lijnen, voetjes die precies 

doorlopen in de naden aan de voorzijde en een exclusieve stoffeerbewerking, 
de vriendelijke “kuiltjes” op de armen en de rug. Subtiel tot in de puntjes.



Devon
Jan Armgardt, 2018

Leolux en Jan Armgardt hebben 

samen een lange en succesvolle 

weg afgelegd. Devon is de kroon 

op deze samenwerking. Dit 

bankenprogramma verenigt de 

designkwaliteit van Jan Armgardt met 

het vakmanschap waarom Leolux 

bekend staat.

Van losse bank of chaise longue tot 

royale aanbouwset. Welke keuze 

u ook maakt, in elke uitvoering 

biedt Devon verstel-opties voor een 

heerlijk comfort. Dankzij de mooie 

ambachtelijke details is Devon 

meteen herkenbaar als een echte 

Leolux, met ook een heel eigen 

gezicht.

Aandacht 
voor detail 
Aandacht “

”



Bellice

Een echte schoonheid, rijk en uitnodigend. Bellice 

brengt smaken, sferen en woonstijlen samen, door haar 

omvangrijke pakket aan mogelijkheden en de tijdloze 

verfijning in haar afwerking. Dat ziet u in de handmatig 
afgeknoopte siernaden en de los gestoffeerde kussens, dat 
voelt u in het comfort.

   Bellice is leverbaar als fauteuil, divan, bank 

 met 2 kussens of bank met 3 kussens. Een groot 

 aantal aanbouwelementen, 3 poefs, 2 chaise 

 longues en hoofdsteunen in 3 breedtes en een 

 armkussen maken het programma compleet.

 U kiest voor hoge, lage, brede of smalle armen. 

 Daarnaast is er een verstelbare smalle arm die extra 

 comfort biedt op momenten van ontspanning. 

 Onder uw Bellice kiest u voor poten in aluminium 

 rvs, Black Chrome of eiken, of voor de aluminium 

 slede Anillo. 

Design: Beck Design, 2017



Designfauteuils

Een individueel genietmoment

Een beeldbepalend element voor uw 

woonruimte of een functioneel meubel dat 

aansluit bij uw zithoek? De fauteuils van 

Leolux zijn er in alle soorten en maten. Voor 

elk interieur en elke prijsklasse  in een design 

fauteuil te vinden. Mooi en betaalbaar!

Parabolica

Cantate

Scylla

Lloyd Pallone

Hilco

Dolcinea

Papageno



Caruzzo 

Caruzzo is een draaifauteuil die u op het lijf geschreven is. 

Hij heeft een hoge rug voor uw privacy en ambachtelijke 

stoffeerdetails die ervoor zorgen dat Caruzzo een genot 
is om naar te kijken. De opvallende siernaad aan de 

achterzijde van de kuip wordt handvervaardigd door de 

Leolux vakmensen. Dat ziet er natuurlijk fantastisch uit in 

een contrasterende kleur.

Met Caruzzo creëerde Frans Schrofer een oorfauteuil van 

grote klasse, met veel aandacht voor design en ergonomie. 

En omdat functioneel design Leolux in het bloed zit, voegden 

we een uitgekiend mechaniek toe, waarmee u zelf bepaalt 

hoe actief of passief u zit.

Design: Frans Schrofer, 2015



Callas

Columna



Moderne eetkamertafels &

Design eetkamerstoelen

Leolux heeft moderen eetkamertafels en 

design eetkamerstoelen van Nederlandse 

topkwaliteit en prachtig design. Van 

eigentijds tot strak modern.

Callas

Mime

Freyr

Ditte

Yama

Kalia



Tafel Bondi
Design: A Design Studio, 2019

Stoel Mara
Design: Christian Werner, 2016

De vriendelijke zachtheid van Mara herkent 

u, zodra u haar schoonheid van een afstand 

bewondert. Deze eetkamerfauteuil is 

onmiskenbaar een ontwerp van Christian 

Werner: de rondingen van de zitkuip, de 

lichte nonchalance van de bekleding, de 

verfijnde afwerking. 

Mara van Leolux. Heerlijk tafelen, in een 

fauteuiltje dat u omarmt en verleidt.

Leolux zocht naar een nieuwe vorm, 

een tafel die kleur geeft aan het 

interieur. Daarin slaagt Bondi met vlag 

en wimpel. Zijn afwijkende organische 
bladvorm is daarbij het eerste dat 

opvalt. Met ruimte voor tenminste 

vijf gebruikers. Het drie-potige stalen 

frame biedt stabiliteit, het bovenblad 

geeft Bondi karakter in eiken, noten 

of het gebruiksvriendelijke Fenix. Zo 
zorgt Leolux, dat er iets te kiezen is.
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Het programma Rolf Benz ADDIT is gebaseerd op losse gestoffeerde elementen die rusten op een fijn, 
met leer bekleed frame. Het ontwerp straalt een speelse lichtheid uit en heeft toch de elegantie van 

een moderne klassieker. Als losse bank of met combinatiemodellen is het geschikt voor alle ruimtes.ADDIT



Het maakt niet uit wat u doet: tijd 
doorbrengen met het gezin, vrienden 
en kennissen ontvangen of op uw eentje 
genieten van een rustig moment. De 

Rolf Benz NUVOLA lijkt voor uw leven 
gemaakt. Het royale comfortabele 

systeemprogramma biedt de keuze uit 

een grote hoeveelheid losse elementen 

waarmee de meest uiteenlopende 

flexibele opstellingen mogelijk zijn. 
De combinatiebank valt op door zijn 
ongedwongen, op internationale 
trends gebaseerde uiterlijk en maakt 
van elke woonruimte een plek waar 

het leven bruist – of soms ook tot rust 

komt.

ROLF BENZ
NUVOLA



lijkt de bank te zweven en de zitting met het 
comfort Lounge Deluxe geven hem evenzeer 

een gewichtloos zitgevoel. Een innovatieve 

leuning rondt het aangename beeld af en zorgt 

dankzij een volledig nieuw ontwikkelde rug voor 
een zacht, hoofdkussenachtig leuncomfort. 

Soms moet men de teugels even laten vieren. 

Dat is precies waartoe de Rolf Benz ALMA 

uitnodigt. De bank belooft reeds op het eerste 

gezicht een gevoel van vrijheid en heeft niet 
alleen om die reden alles in huis om uw nieuwe 

favoriete plek te worden. Door de sierlijke poten 

Aan de vormgeving van uw geheel persoonlijke 
terugtrekplek zijn geen grenzen gesteld: het 
modulaire bankenprogramma Rolf Benz ALMA 

omvat 2 zithoogtes, 3 pootuitvoeringen en 
bestaat uit zitelementen die alle op 4 poten 

staan en derhalve flexibel koppelbaar zijn. 

ROLF BENZ
ALMA



ROLF BENZ
VOLO

Ontdek een nieuwe kijk op het leven en 
geniet met het bankenprogramma Rolf 

Benz VOLO van het voortreffelijke gevoel 
van luxueuze lichtheid en maximaal 

comfort. De elegante compositie van 

uiterst zachte kussens, een f ijn bekleed 
f rame en sierlijke poten lijkt in de 
ruimte te zweven. Of u nu kiest voor 

een losse bank of combinatiebank, de 
Rolf Benz VOLO kan door zijn veelvoud 
aan opstelmogelijkheden optimaal aan 
individuele wensen worden aangepast 

en is gemaakt voor een flexibel leven. De 

losse elementen kunnen naar keuze vrij 
in de ruimte staan of aan elkaar worden 

gekoppeld. Gestoffeerde modules zonder 

rug of geïntegreerde tafels zorgen voor 

aanvullende, optische transparantie..



ROLF BENZ
EGO

ONZE KLASSIEKER MET EEN 

NIEUWE LOOK & FEEL.

De Rolf Benz EGO is 

duidelijk toegespitst op 
het  belangrijkste: u en 
uw wensen. Het aantal 

combinatiemogelijkheden 
is indrukwekkend. U 

heeft de keuze uit 2 

basistypes, 5 zitbreedten, 
6 combinatiemodellen, 

17 zijelementen, 8 
pootuitvoeringen, 3 zittingen, 
4 zitdiepten en 3 zithoogten. 

Niet in de laatste plaats 

vanwege de enorme keuze uit 

meer dan 200 stoffen en meer 

dan 100 leren bekledingen 

wordt uw bank gegarandeerd 

een uniek exemplaar. 

Kies geheel volgens uw 

persoonlijke smaak voor een 
van beide Rolf Benz EGO  

basisvormen, Type G of Type 
F. Van klein  appartement tot 

royale loft: de Rolf Benz EGO 

biedt u weergaloos zitcomfort 

in elke denkbare vorm.



ROLF BENZ
CARA
EEN NIEUWE LIEFDE VOOR THUIS.

Een bank om meteen verliefd op te 

worden. Dát is de Rolf Benz CARA, 
een nieuw systeemprogramma met 

heel veel vormgevingsmogelijkheden 
en werkelijk “beminnelijke” eigen- 
schappen. De elegante verhoudingen 

en talloze ontspanningsfuncties 

zullen voldoen aan uw design- en 
comforteisen. Met de flexibele vorm-
geving van de gracieuze CARA siert 

u elke ruimte op – ongeacht hoe 

groot die is. Dankzij 5 zitting- en 
bankbreedten, 7 combinatiemodellen, 
2 zijelementhoogten, 2 rughoogten, 
2 zithoogten, 2 zitdiepten, 7 
pootvarianten en 2 zittingen kan de 

Rolf Benz CARA elke wens vervullen. 

En met 4 optionele functies kan zelfs 

het verlangen naar nog meer comfort 

worden gestild. U zult het zien: de 

Rolf Benz CARA is meer dan een 

kortstondige flirt.

Rolf Benz CARA is meer dan een Rolf Benz CARA is meer dan een 

kortstondige flirt.kortstondige flirt.
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ROLF BENZ
ONDA

Het organisch gevormde programma 

voor conceptuele banken Rolf Benz 

ONDA schept een unieke plek. Een plek 

waar men tijd voor zichzelf vindt. Tijd 
om datgene te doen waar men zin in 

heeft. Rolf Benz ONDA is een modulair 

bankenprogramma dat met zijn 
organische vormen, de aantrekkelijk 
opulente en toch moderne uitstraling 

spontaan enthousiast maakt. Niet op 

de laatste plaats ook dankzij de vele 
keuzemogelijkheden, waardoor u uw 
heel persoonlijke wensen wat banken 
betreft in vervulling kunt laten gaan.

Met het samenspel tussen levendige, 
gewelfde vormen, heerlijke lounge-
achtige kussens, optimaal zitcomfort 
en geselecteerde stoffen met oog 

voor detail maakt Rolf Benz ONDA het 

u gemakkelijk om zich te ontspannen 
en zich meteen goed te voelen.



ROLF BENZ
328

Er is alle reden om plaats te nemen op de 

bank Rolf Benz 328. Het hoge zitcomfort 
bijvoorbeeld, dat u aan uw persoonlijke 
behoeften kunt aanpassen: kies gewoon 

de zithoogte die bij u past. Wie graag een 
wat hogere steun in de rug heeft, zal de ten 
opzichte van de standaarduitvoering 10 cm 

langere rugbekleding op prijs stellen. Maar de 
Rolf Benz 328 past zich niet alleen aan u en uw 
gasten aan – dankzij de compacte tweedelige 
combinatie past hij zich door zijn gereduceerde 
vormgeving ook uitstekend aan in kleinere 

ruimtes. Zijn puristische schoonheid en heldere 
esthetiek zijn – als losse bank of combinatiebank 
– met vrijwel elke woonstijl te combineren. 
De elegante sledepoten zijn verkrijgbaar in 
verkeerszwart, ombergrijs of zilver.



ROLF BENZ
LINEA

De Rolf Benz LINEA combineert een helder design met ongeëvenaard 

zitcomfort. De optioneel verkrijgbare niervormige kussens zorgen in de 
extra diepe variant voor optimale ondersteuning van de rug; ze kunnen 

in contrasterende materialen of kleuren worden geleverd. Een bijzonder 
designdetail is de moderne poot die in roestvrij staal of in zwart gespoten 
metaal verkrijgbaar is. Kies uit twee zitdiepten en twee zithoogten en geniet 
ervan u over de hele linie goed te voelen. Of u nu kiest voor een losse bank 

of aanbouwgroep, de Rolf Benz LINEA overtuigt door zijn heldere, puristische 
design dat naadloos past in de meest uiteenlopende levenssferen. Dit is 

een uniek meubel: een ware favoriet onder individualisten. Samen met de 

comfortabele fauteuil en de bijpassende gestoffeerde voetenbank maakt dit 
meubel van elke thuis een oase van heldere stijl en geode smaak.



ROLF BENZ
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ROLF BENZ
50

In de traditie van onze designicoon 

Addiform markeert de Rolf Benz 50 nog 
een hoogtepunt in de meer dan 50-jarige 
geschiedenis van de vervaardiging van 

hoogwaardige meubels “Made in Germany”. 
De uiterst stijlvolle jubileumbank 
kenmerkt zich door een groot zitcomfort, 
een innovatieve relaxfunctie en een 

buitengewoon grote verscheidenheid aan 

opstelmogelijkheden. Talloze hoogwaardig 
verwerkte details zoals een nieuw soort 

gevouwen, doorgestikte naad en f raaie 
koffernaden ondersteunen de ruim 

aanwezige elegantie.



ROLF BENZ
MIO

Het luxueuze en royale zitvlak en de zachte uitstraling van de Rolf Benz MIO 

zorgen ervoor dat u met plezier zit en nodigen uit tot ontspannen en loungen. De 

hoogwaardige kwaliteit van de materialen, de voortreffelijk afgewerkte zittingopbouw 
en de liefdevolle, perfecte verwerking maken het zitten tot een ongeëvenaarde, 
zinnenstrelende totaalbelevenis. De Rolf Benz MIO is elegantie waar men gewoon 

niet genoeg van kan krijgen.

Door de talloze losse elementen is er een veelvoud aan combinaties in de kamer 

mogelijk. Ongeacht of het gaat om een vrijstaande bank, een tweedelige combinatie 
of een grote hoekbank, de Rolf Benz MIO kan met 2 zithoogtes, 2 zitdieptes en 2 hoogtes 
van de zijelementen optimaal aan uw wensen aangepast worden. Daarnaast kan de 
bank perfect aangevuld worden met een fauteuil, een gestoffeerde voetenbank en 
de bijbehorende bijzettafel Rolf Benz 940. Talrijke kussens, waaronder een bijzonder 
comfortabel rugkussen met rol, zorgen voor nog meer gemak en individuele stijl.



ROLF BENZ
LIV
In de woonkamer is de bank het 

middelpunt en de spiegel van het 

leven. Hier worden ideeën geboren 

en nieuwe energie opgedaan. Samen 

met de Italiaanse designstudio 

Nichetto Studio heeft Rolf Benz een 

modulair woonconcept gerealiseerd. 

Met Rolf Benz LIV def inieert het 

designmerk uit het Zwarte Woud ‘luxe 
2020’ als de perfecte symbiose van 

Duits-Italiaanse bankkunst. “Liv”, de 
naam van het nieuwe Living Concept, 
dat staat voor het leven zelf.

Nichetto’s missie voor LIV: “Onze 
bedoeling was om een bank te 

ontwikkelen die zich aanpast aan 

de verschillende behoeften van de 

hedendaagse woonruimte. Het zou 

eindeloze mogelijkheden moeten 
bieden om voor elke situatie de juiste 
combinatie te bieden. ”

eindeloze mogelijkheden moeten eindeloze mogelijkheden moeten 
bieden om voor elke situatie de juiste bieden om voor elke situatie de juiste 
combinatie te bieden. ”combinatie te bieden. ”



Uitdagers komen en gaan. De Rolf Benz 

6500 blijft. Niemand ontkomt eraan: 
nauwelijks geëvenaard door een ander 
bankenprogramma is de Rolf Benz 6500 
een designstatement en wereldwijd niet 
meer weg te denken uit de woonkamers. 

Zeer waarschijnlijk ook omdat de 
tweevoudig in de hoogte verstelbare 

rugleuningen de bank zo functioneel 

maken. Buitengewoon comfort 

garanderen u de excellente stoffering en 

de extra zitkussens die uw rug ontlasten.

U hebt de keuze tussen 2 verschillende 

zithoogten, uiteenlopende bankbreedten 
en poten in mat verchroomd of glanzend 

verchroomd. Dit programma wordt 

aangevuld door fauteuils met een hoge 

rugleuning en hockers.

De Rolf Benz 6500 is nu verkrijgbaar in 
verschillende kleuren leer in leder groep 
70 en 90 voor een gunstige voordeelprijs.

ROLF BENZ
6500



ROLF BENZ
AURA

In de huidige wereld zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen belangrijk. Daarom 
past het bankenprogramma Rolf Benz AURA perfect bij deze tijd. Het is geschikt voor 
grote en kleine ruimtes, voor gezellige avonden en voor bezoek. Gemaakt om in een 
aangename sfeer alles te doen wat belangrijk voor iemand is: relaxen, lezen en met 
dierbaren bij elkaar.

Welke indeling u ook kiest, u kunt zich in elk geval verheugen op fantastische 
flexibiliteit. De rugkussens kunnen tot een zeer hoge leuning worden opgeklapt en 
traploos in een prettige relaxpositie worden geplaatst. Met het optionele extra kussen 

heeft u wat betreft look en comfort nog meer vormgevingsopties. Over comfort 

gesproken: door de verstelbare zijelementen kunt u opzij leunen en aangenaam 
overdwars liggen. Klap het zijelement neer en draai de zitting om van de Rolf Benz 
AURA een comfortabele longchair te maken.



De nieuwe def initie van vrijheid – de Rolf Benz PLURA reikt u alle 
mogelijkheden aan om precies zo te leven zoals u wenst. Of u nu 
rechtop wilt zitten, ontspannen relaxen of heerlijk slapen – in een 
handomdraai zet u deze multifunctionele bank in uw favoriete 

positie. Diverse elementen en uitvoeringen geven u alle vrijheid 
om de Rolf Benz PLURA geheel naar eigen inzicht aan te passen. 
Zo kan bijvoorbeeld bij een verstelbare rugleuning de rug van 
een verticale stand in een liggende stand worden gezet.

ROLF BENZ 
PLURA

ROLF BENZ  
MERA

De losse of combinatiebank Rolf Benz MERA betekent liefde op het 

eerste gezicht  – en ook op het tweede, want achter het sierlijke uiterlijk 
verbergt zich maximale functionaliteit. Daarmee biedt de bank de 

hoogste individualiteit, zowel qua design als qua comfort. De Rolf 
Benz MERA overtuigt met kleine dimensies en grote lichtheid: slanke 

poten en een fijngebouwd frame laten de vorm van de bank zweven. 
En dankzij het bijzonder zachte zitcomfort voelt dit ook precies zo aan. 
Zelfs op een klein oppervlak biedt de bank veel plaats voor persoonlijke 
voorkeuren.



De bank Rolf Benz 322 trekt altijd meteen 
de aandacht. Zowl in grote als kleine 

ruimtes vormt de bank overal de ideale 

basis voor stijlvol wonen en woongenot. 
Het compacte korpus en de zachte 

lijnen van de Rolf Benz 322 laat zich 
waarschijnlijk he beste omschrijven als 
een spel van tegenstellingen. Harmonisch 

gaan de schuin geplaatste, markante 
aluminium poten op in de gebogen 

zijdelen. Het resultaat: een spannend 
design voor weergaloze ontspanning.

ROLF BENZ
322

gaan de schuin geplaatste, markante 
aluminium poten op in de gebogen 

zijdelen. Het resultaat: een spannend 
design voor weergaloze ontspanning.



684

384

LINEA383

394

ROLF BENZ

Editie Colors of Rolf Benz! De 

Rolf Benz LINEA, Rolf Benz 310, 
Rolf Benz 383, Rolf Benz 384, Rolf 
Benz 394 en Rolf Benz 684 in 2 
hoogwaardige stofvarianten en 31 
actuele kleurencomposities voor een 

voordeelprijs



ROLF BENZ

EETTAFELS
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ROLF BENZ 

TONDO



Meubels van de Sede vertellen hun 

eigen verhaal - van het leven, van 

dromen, van comfort en veiligheid. De 

Sede is van mening dat hun plicht ligt 

in het maken van meubilair dat echt 

communiceert met mensen. Het de 

Sede label staat voor duidelijke vormen, 

elegantie, gestroomlijnde magie en een 

sterk ontwikkeld gevoel voor kleur. De 

Sede consumeren is een meester in de 

kunst van de uiting van het concept van 

de premie-klasse. Stijl en comfort zijn de 

boodschap achter het credo van de Sede: 

The culture of excellence. Er is geen plaats 

voor middelmatigheid.
D S - 5 1 5
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 Een stoel verandert plotseling in een comfortabele fauteuil - DS-266 condenseert meer dan 30 

jaar werk van ontwerper Stefan Heiliger tot een individueel sculptuur die wordt gekenmerkt door 

een voorliefde voor geometrische vormen en de eenvoudigste functies. Het enige dat nodig is, is 

een lichte verandering in lichaamsgewicht, en iedereen die gewoon rechtop zit, kan onmiddellijk 

een andere positie innemen - het parallellogram geeft compromisloos gehoor aan uw bevel. Een 

meesterlijk vormgegeven patchwork-look geeft deze sculpturale hybride zijn sierlijke afronding.

NIEUW - DS-266 - Geometrische vorm en de eenvoudigste functie

AWESOME



DS-17 heeft Royale armleuningen voor 

een eigentijdse, nonchalante uitstraling en 

meer ontspannen zitcomfort. Poten zijn 

verkrijgbaar gelakt of bekleed met leer.

DS-580
“Extend me!”: Meer dan alleen een zitmeubel

De duidelijke contouren geven de DS-580 

een karakteristiek ontwerp dat gemakkelijk 

in een ruimte past. Met name de modulaire 

opbouw is flexibel uit te breiden tot 
aansprekende, individuele composities. 

Met de naar voren glijdende oppervlakken 

kunnen deze comfortabele zittingen vergroot 

worden; ondertussen zorgen de zachte 

kussens voor optimaal comfort.

DS-17



Vaak denkt men dat zitten passief is en dat we onze 

houding niet veranderen tijden het zitten. Het is echter zo 

dat we constant van houding variëren tijdens het zitten: 

misschien lezen we een boek, kijken we televisie, werken 

we op een tablet of hebben we een gesprek. Voor elk van 

die verschillende functies hebben we een andere zithouding 

nodig om die taken tijdens het zitten zou aangenaam 

mogelijk uit te voeren. Het was dan ook belangrijk om de 

stoel te laten aanpassen aan deze verschillende functies 

tijdens het zitten (dus de stoel moet zich aanpassen aan 

wensen van de gebruiker en niet omgekeerd: de gebruiker 

past zich aan aan de stoel). Om tot dit resultaat te komen 

heeft de Belgische fysiotherapeut Bart van der Heyden, met 

25 jaar ervaring in rolstoel aanpassingen en zitonderzoek bij 

patiënten met een complexe diagnostische achtergrond, 

samen met De Sede een zitstudie gedaan en een compleet 

nieuwe zitvorm bedacht:

• Het bekken en de zitbasis zijn een eenheid, en 

kunnen dynamisch kantelen om de correcte 

biomechanische as

• Het hogere ruggedeelte kan onafhankelijk van het 

zitgedeelte dynamisch inclineren rond de correcte 

biomechanische as

• Deze bovengenoemde delen kunnen in combinatie 

of los van elkaar gebeuren

D S - 3 4 4
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P E R F E C T 

M O D U L A R 

S E A T I N G

Schijnbaar losjes liggen de rugkussens 

tegen de flexibele rugleuning aan. Schijn 
bedriegt, heel subtiel zijn de rugkussens 

bevestigd aan de leuningen, zodat ze altijd 

netjes op hun plek blijven. Fraaie siernaden 

en sterk in volume gereduceerde poten uit 

edelstaal maken het beeld van dit zinnelijke 

zitlandschap af. Elk moment kan de bezitter 

met één handbeweging de bank aanpassen 

aan de behoefte van het moment. Op de 

DS167 voel je je altijd thuis. Openheid en 

geborgenheid, kracht en sierlijkheid, al deze 

kwaliteiten komen in dit originele concept 

prachtig tot hun recht.

DESIGN: HUGO DE RUITER

DS-167



Tailor 
madeDS-278

DS-51

DS-450

DS-144
DS-262



Function and style 
perfectly combined

Sesam



Shelby
De naam van de relaxfauteuil is afgeleid van het 

Engelse woord voor schelp of omhulsel (shell) en staat 

symbool voor de harde schaal en de zachte kern van 

deze comfortabele functionele fauteuil. Bij zijn nieuwste 

ontwerp heeft designer Georg Appeltshauser een 

prominente plaats ingeruimd voor comfort en filigrane 
elegantie: de kussenzachte bekleding contrasteert 

met het slanke uiterlijk. Als de verborgen, slanke 

beensteun helemaal uitgeschoven is, toont Shelby zijn 

uitzonderlijk grote zitoppervlak. Ook wat de gebruikte 

materialen betreft laat Shelby geen wens onvervuld: de 

fauteuil is leverbaar in een edele mix van verschillende 

ledersoorten, in combinatie met stof of in verzadigde of 

gebroken kleuren.

80 BR x 82/150 D x 110 H - ZH 43 - ZD 52/110

Niet groot maar correct, dat is  altijd het principe van onze FSM-filosofie. 
Geen oriëntatie op trendy stromingen, maar wel vasthouden aan het 

wezenlijke. Wij ontwikkelen zitmeubelen, die meer kunnen dan alleen maar 

goed uitzien. In bijna elk product steekt een kleine technische sensatie die, 

over de grenzen van het design heen, een bijdrage leveren tot het comfort.



G A B O

&

P A V O

Z O  V E E L Z I J D I G

A L S  H E T  L E V E N

PAVO

GABO



Door het moderne en opvallende design 

wordt AIK een feature in elke kamer dankzij 

het elegante silhoutte en stoere uiterlijk . Of 

hij nu opgesteld staat voor de televisie, met 

de voetensteun uitgeklapt voor het lezen van 

een boek of horizontaal voor het ultieme relax 

gevoel, AIK geeft altijd maximaal comfort.

76 BR x 91/172 D x 76/114 H 

E e n  r e l a x t e  s t o e l  i n  v o l l e  b l o e i

FSM Aik



Relax in style
1
9
6
3

JORI streeft naar een unieke wereld 

van grenzeloos comfort, waar design 

en kwaliteit een universum creëren 

waarin het lichaam zich eindeloos 

kan ontspannen. Zowat elk model 

kan geleverd worden in verschillende 

zithoogtes, -dieptes of rughoogtes, 

en met tal van ingebouwde 

functies die de gebruiker in staat 

stellen het zitcomfort volkomen 

op zijn persoonlijke behoeften af 

te stemmen. Kortom, de meest 

vooruitstrevende technologie en het 

hedendaagse design



Brainbuilder

de relax bestseller

M e n s a n a

1
9
6
3

Zitcomfort uit JORI’s onderbuik. Deze hoogprofielrelax- en ligzetel 
is uitermate genereus voor lichaam en ziel. Biedt het summum van 

meer dan 50 jaar ontwikkeling. De integraal zwarte uitvoering wordt 

geliefd door menig designliefhebber. Met zijn looks zet deze relax de 

puntjes op de i van uw interieur. Beschikbaar in mono-move (traploos 

verstelbaar in één beweging) of multi-move (rugleuning en voetsteun 

apart verstelbaar).



Met zijn verfijnde uitstraling is de nieuwe 
Tigra Landscape sofa een instant 

succesnummer. Heerlijk comfortabel 

met losse rugkussens, geraffineerd 
potengestel en mobiele hoofdsteunen. 

Tijdloos van karakter.

Tigra Landscape

1
9
6
3



Fuga
talk of the town

Uitgepuurde interpretatie van de klassieke Glove. Het 

strakke frame en potenwerk liften deze sofa tot een 

fijne, jonge verschijning. Unieke armleggermechaniek 
voor comfort op maat. Tijdloze vormgeving, 

beschikbaar in verschillende breedtes vanaf 140 cm. 

Past dus in elk interieur.

J O R I  G L O V E  P U R E



I N N O V A T I V E 

S E A T I N G 

C O M F O R T 

S I N C E 

1 9 6 3

R E L A X

Time-Out

Square

Yoga

Pacif ic  Pure

1
9
6
3
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Évidence is vertrouwd Nederlands 

design voor mensen die weten wat 

ze willen. Een collectie met bewezen 

modellen, ontwikkeld en vervaardigd 

door de experts van Leolux. Banken en 

fauteuils die u verwennen met eindeloos 

comfort en kwaliteit, en in elk interieur 

tot hun recht komen.

Speciaal voor u selecteerden Évidence 

de mooiste materialen, die u smaakvol 

kunt combineren.

 Afgebeeld: Brisa - Frans Schrofer



Exclusief in de Évidence-collectie: de klassieker Saga. De 

tijdloze vormen gaan perfect samen met de oerdegelijke 

constructie en de mooie stoffeerdetails. Het zitcomfort 
in Saga is aangenaam actief en de ‘geknikte’ rug is 

speciaal ontworpen om het lichaam optimaal te volgen en 

ondersteunen. 

Elegante, slanke vormen zijn het 

handelsmerk van deze fraaie bank. 

Kijk bijvoorbeeld naar de stijlvolle mat-

chromen voeten en de ronding aan de 

achterzijde, die Timandra een eigentijds 

profiel geven. Met een handgreep onder 
de zitting kiest u zelf de zitdiepte die het 

best bij u past. Extra comfort mag u 

verwachten van de meeverende rug en 

de bijpassende hoofdsteun. Zo wordt 

Timandra een baken van stijl en comfort 

in uw woonkamer.

TIMANDRA
GABRIELE ASSMANN

SAGA
HUGO DE ZEEUW



PAIAN - HUGO DE RUITER

Paian stelt alles in het werk om uw zitervaring zo aangenaam 

mogelijk te maken. Zo zijn de zittingen eenvoudig verstelbaar 

zodat gebruikers van elke lengte een heerlijke positie kunnen 

vinden. De pootjes zijn leverbaar in twee hoogtes, én in twee 

materialen: aluminium en eiken

Aangenaam
zitten



BOAVISTA 
AXEL VAN ENTHOVEN

Ontdek de ranke lijnen van Boavista en ervaar het 

geweldige comfort. Dit ontwerp van Axel Enthoven 

verdient zijn plek in Évidence-collectie door het 

bijzonder hoge afwerkingsniveau en de rijke 

comfortopties. Zo is de bank er ook met een hogere 

rug, voor een nog betere ondersteuning

CATALPA
HUGO DE RUITER

De eenvoudige, ongecompliceerde lijnvoering van 

Catalpa is thuis in elk interieur. De stevige, actieve zit 

vormt zich heerlijk naar uw lichaam en geeft zo optimale 

ondersteuning. Uw armen rusten op fraai gestoffeerde 
kussens die u als grote bladeren flankeren. 



DIFFERENT

Jess is zichzelf. Soms een beetje gek, 

maar altijd vertrouwd. De meubels hebben 

iets wat anderen niet hebben. Lef. Dat zie 

je terug in de opvallende kleuren en de 

eigenzinnige vormen.

SEDUCTIVE

Jess betovert. Eén oogopslag is voldoende. 

Maar de verleiding is meer dan een mooie 

buitenkant. De aantrekkingskracht zit 

in elke vezel. Ga zitten en voel het zelf. 

Beloftes veranderen in waarheden.

PURE

Jess is mooi van nature. Zo eerlijk als 

onze grootste inspiratiebron. Tot in de 

kleinste details ontdek je karaktertrekken 

van de natuur. Pure eenvoud heeft geen 

toevoeging nodig.

EEN DESIGNMEUBEL 
IS GEEN PRODUCT. 
HET IS EEN PASSIE. 

GOEDE IDEEËN 
VRAGEN ALTIJD OM 

BETERE.
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EARL 

JESS ORIGINAL

NORMAN 

JESS ORIGINAL

BANK: VASA ELEMENTS 

FAUTEUIL: EARL LOW

Spannende combinaties, eerlijke materialen en 

natuurlijke kleuren, afgestemd op de bewoners die zich 

verbonden voelen met elkaar. Thrilling link: dat wat je 

niet ziet, maar wat er wel is. Saillante ontmoetingen in 

een intieme setting, die je vervullen en inspireren.



JAZZ
JESS ORIGINAL

VIDAR
JESS ORIGINAL

FAUTEUIL: MI CASA

EETKAMERSTOEL: NORMAN MET ARM (VERKOPERD)



Meubelfabriek de Toekomst is een rasecht familiebedrijf met een rijke geschiedenis. Al vanaf 

het begin van de vorige eeuw was men werkzaam in de houtindustrie waarna in 1955 officieel 
Meubelfabriek de Toekomst werd opgericht. Vanaf dat moment heeft men zich toegelegd op het 

produceren en verkopen van meubelen, voornamelijk zitmeubelen. Een zeer sterk punt vanaf 

het begin was de eigen ontwikkeling. Tot op de dag van vandaag worden alle ontwikkelingen 

binnen het eigen bedrijf gedaan. Zodoende blijven we toonaangevend en is men zeker van een 

product dat aan eisen van de huidige consument voldoet.

DE TOEKOMST
E E N  V I S I E  O P  Z I T T E N



RUSTGEVEND, STIJLVOL, MOOI!

FUNCTIONEEL, COMPLEET EN SLIM ...



DE TOEKOMST
E E N  V I S I E  O P  Z I T T E N

Afgebeeld: TW 092

Afgebeeld: TW 082

‘STA OP’ FUNCTIE‘STA OP’ FUNCTIE
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Een Twice relaxfauteuil wordt standaard 

geleverd met elektrische bediening d.m.v. 

drie motoren; één voor de rugleuning, 

één voor de voetklep en één om de 

zitting en voetklep in “hart-balans” stand 

te bewegen. Deze zgn. “hart-balans” 

functie houdt in dat voeten en het hart in 

een denkbeelding horizontale lijn liggen. 

Hierdoor wordt het hart minimaal belast 

wat als zeer rustgevend wordt ervaren. 

U kunt ook de zitting zonder het gebruik 

van de voetensteun kantelen. Hierbij 

kantelt de rug met de zitting mee.

DE TOEKOMST
E E N  V I S I E  O P  Z I T T E N

De Toekomst - Twice 145



Gealux is al jaren de specialist op het 

gebied van goed en comfortabel zitten. 

De collecties zijn innovatief, met een 

oogstrelend design en eigen karakter. 

Gealux is als geen ander in staat om 

comfortabel zitcomfort te verenigen met 

kwaliteit, design en individualiteit, op 

maat samengesteld voor jou!

Technische betrouwbaarheid houdt in 

dat een product lange tijd blijft voldoen 

aan de gebruikerseisen. Met meer dan 

50 jaar ervaring in het ontwikkelen, 

produceren en leveren van meubelen, 

is ons technische team, samen met de 

designer in staat om techniek, comfort, 

design en functionaliteit samen te 

voegen in een unieke fauteuil, bank of 

eetkamer stoel om te voldoen aan de 

gebruikerseisen van nu en vooral om 

optimaal te kunnen relaxen.

Design is voor het team van Gealux 

een perfecte combinatie van esthetiek, 

kwaliteit en comfort. Gealux blijft 

constant opzoek naar de juiste balans 

tussen vorm en functionaliteit.



ROARING 

TWENTIES

DESIGN: 

HUGO DE RUITER



COLLECTIE 

2020



RELAX 

FAUTEUILS

Twinz 201 Twinz 4002

Twinz 2800

Samira

Volo Earth
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Een nieuwe Qled of Oled-televisie zorgt 

ervoor dat de vraag naar een zwevend tv-

meubel steeds groter wordt. De nieuwste 

smart-tv van dit moment produceert 

namelijk niet het homecinema geluid waar 

je stiekem op gehoopt had, met als gevolg 

dat de toevoeging van een soundbar en 

subwoofer vaak onvermijdelijk is. 

Bij Spectral verdwijnt dit alles onzichtbaar in 

het universele soundbar meubel net als de 

wirwar aan kabels. Spectral Smart furniture 

is sinds 1994 niet voor niets het origineel 

en beschikt over de grootste collectie 

soundbar tv-meubels met speakerdoek. 

Modulair of als uniek tv-meubel op maat 

leverbaar. 
Afgebeeld: Spectral Cocoon
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Buitengewone materialen. Baanbrekend design. Een 

schitterende nieuwe modellijn die met uiterste precisie is 

vervaardigd. Voor het eerst is een tv-meubel niet meer een 

rechthoekige box maar vormgegeven in een doorlopend 

design dat samensmelt met de ultradunne televisies van dit 

moment.

Air 4 all



Een ongecompliceerd design met slimme techniek 

zorgt voor grenzeloze combinatiemogelijkheden. 

Zwevend? Op pootjes? Op wieltjes?

Om je zoektocht zo klein mogelijk te maken 

bieden we meerdere mogelijkheden om jouw 

droom tv-meubel in je woning te integreren. 

Zwevend aan muur? Op pootjes die in hoogte te 

verstellen zijn? Op wieltjes voor nog meer gemak? 

Het kan allemaal! Next zit bomvol met ideeën die 

technologie en schoonheid samenvoegen. 

S P E C T R A L  N E X T

EEN STATEMENT DAT 

ZICH EENVOUDIG IN HUIS 

LAAT INTEGREREN



Een Scala tv-meubel 

zwevend aan de wand, met 

slanke aluminium pootjes of 

op een elegant frame van 

gepoedercoated staal. Scala 

opent talloze mogelijkheden bij 

het ontwerp van je woonkamer. 

Je kunt je lowboard als elegante 

roomdivider gebruiken. En wil je 

jou tv-meubel verplaatsen dan 

rol je jouw meubel makkelijk 

naar een andere locatie. 

Scala is leuk om naar te kijken 

en gemakkelijk om samen te 

stellen en is uiteraard niet voor 

niets de bestselller van Spectral. 

 

S C A L A



Spectral Ameno 
tv-wandmeubel 
met klasse!

Ameno is het eerste tv-meubel met een ruggengraat. Met 

indrukwekkende techniek, verschillende functies en oneindige 

mogelijkheden geeft dit exclusieve planningsprogramma een unieke 

aura bij jou thuis. Maximaal plezier in het eigen maken van je perfecte 

meubel. Zo gaat geraffi  neerd wonen tegenwoordig.

S P E C T R A L  A M E N O



Spectral Brick
Een stijlvol ontwerp, rondom van glas, greeploos: 

Brick is een optisch feestje! Naast dat dit het 

eerste tv-meubel met een soundbar verborgen 

in de sokkel was, is de Brick inmiddels veel 

meer.  Zo kun je zelf kiezen voor een glasfront 

als klep of een stof bespannen front, waarachter 

je de soundbar plaatst. Liever geen sokkel maar 

een verfijnde voet of compleet zwevend aan de 
wand? Brick brengt je leven op orde. 



Om echte kwaliteit te herkennen, 

volstaat vaak een blik of een aanraking. 

Echte kwaliteit onderscheidt zich door 

exclusief design, door met zorg gekozen 

materialen, hoogwaardige verwerking 

en ambachtelijke details. Echte kwaliteit 

betekent ook duurzaamheid, onberispelijke 

functies, lange houdbaarheid en blijvende 

schoonheid, die ook na vele jaren nog 

bekoort. Dat is het soort kwaliteit, 

waarvoor hülsta het synoniem werd.

KWALITEIT, 

DESIGN, 

INDIVIDUALITEIT
Afgebeeld: Hülsta GENTIS



EXPRESSIEVE SOLISTEN 

EN ADEMBENEMENDE 

COMBINATIES.

GENTIS 

WONEN

Temperamentvol anders – dat is hülsta GENTIS. De 

extravagante design meubelserie van hülsta kent 

het geheim van spannende contrasten: krachtige 

contrasten zorgen voor een diepe spanning, vooral 

de combinatie van fijne lak, authentiek leer, hoekig 
hout met natuurstam look en onberispelijk chroom. 

Krachtige originaliteit ontmoet moderne elegantie. 

hülsta GENTIS creëert zo de emotionele verbinding 

tussen stedelijke levensstijl in de metropolen van 

deze wereld en de ruwe, oorspronkelijke charme 

van eenzame bossen.



NEO WONEN
Neo combineert veel verschillende rasterelementen in 

verschillende afmetingen tot een harmonieus geheel. 

De verscheidenheid aan types wordt aangevuld met 

standaard elementen zoals low-, side- en highboards 

en een staandersysteem en panelen. 



NEO is het perfecte woonprogramma voor 

inrichtingsideeën, die van de mainstream afwijken. 

De vormentaal is puristisch. Belangrijke elementen 

van het design zijn de greeploze fronten en heldere 

contouren. De veelzijdigheid van de verschillende 

types maakt een individuele planning bijzonder 

eenvoudig. 

NEO PAST ZICH 

MOEITELOOS AAN ELKE 

LEVENSSTIJL, SMAAK EN 

WOONSITUATIE AAN.

HÜLSTA NEO NU MOGELIJK IN 

ALLE 1950 NCS KLEUREN.



HÜLSTA FONIS.

RECHTLIJNIGHEID IN 

PURE ELEGANTIE.

FONIS staat voor kleur, vorm en functie – en voor een bijzonder 

rank effect. Mooie rompen, die zich versmallen tot slank frame, 
ranke omrandingen, vloeiende overgangen en matte lakken 

creëren een zachte lichtheid en een luxueuze ambiance.

Om dit voortreffelijke design consequent na te leven, bezitten 
FONIS meubelen geen handgrepen. Deuren en laden kunnen 

eenvoudig worden geopend met de push-to-open-technologie. 

De sponningen zijn bovendien van hoogwaardige scharnieren 

voorzien, die een zeer lange levensduur hebben



MULTI-FORMA II

De naam zegt het al met MULTI-FORMA II: het innovatieve kastsysteem is bijzonder 

veelzijdig, waardoor het ideaal is om exact naar wens in te richten – en exact 

op maat. Of het nu gaat om de kleinste nisoplossing of een ruime slaapkamer, 

of het nu hoge of schuine plafonds zijn: MULTI-FORMA II past perfect. Als slim 

concept voor een inloopkast vult een ruimtesysteem de designlijn aan, waarbij alle 

voordelen van het klassieke rompsysteem op het gebied van planbaarheid, design 

en speciale ontwerpen worden benut.



De kastenserie Disk en Line, beide 

ontworpen door Dick Spierenburg, 

omvatten elk 9 modellen van de populaire 

highboards tot elegante lowboards 

met deuren en/of laden met steeds de 

herkenbare aluminium grepen. 
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COEN CASTELIJN

CASTELIJN GROOVE-XS

Met maar 9cm diepe staanders en ranke doorlopende 

alucobond boekenplanken, ontwierp Coen Castelijn de Groove-

XS. Duidelijk verwant aan Groove, maar zo open en luchtig, 

dat enkel de aan de wand bevestigde staanders het krachtige 

stramien lijken te vormen. Groove-XS is in een hoogte van 

216 en 251cm leverbaar met staanders in zowel hout als lak. 

De lange alucobond boekenplanken bepalen de breedte, die 

varieert van 108, 161, 215 tot 270cm. 

Optioneel is te kiezen voor ingefreesde ledverlichting. Dit maakt 

de kast tot een fraaie blikvanger.



De kastenseries Solo en Tapa – beide ontworpen door Marieke 

Castelijn – bestaan uit vele maten kasten, zie zowel hangend als 

op onderstel te kiezen zijn. De lowboards zijn met de draaibare 

TV-paal, kleppen in 31 kleuren speakerstof en uitsparingen voor 

soundbar, ventilatie en bekabeling naar uw persoonlijke wensen 

tot het perfecte TV-meubel aan te passen.

Castelijn 

SOLO EN TAPA



DICK SPIERENBURG 

CASTELIJN 

CIRCLIPS & 

FOLIANT

Bij de tafels Circlips en Foliant – beide ontworpen 

door Dick Spierenburg -  zijn totaal wel 10 fraaie 

vloeiende bladvormen te kiezen. Met Fenix, hout 

of HPL marmerprint op het blad, gecombineerd 

met de vele kleuropties voor de bladrand en het 

onderstel, ontstaan eindeloos veel combinaties.



KASTEN UIT ASSEN.....

Kasten maken zit in ons 

bloed, al meer dan 75 jaar 

denken wij in oplossingen.  

Dat onze ontwerpen tijdloos  

zijn dat hebben wij inmiddels 

wel bewezen.  Van design 

kast tot boeken  kast, 

eindeloos veel mogelijk....
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Wandkasten van Interstar: dat is het vertrouwde design van Interstar 

vertaald naar de tijd van nu! Kastelementen van Interstar kunnen 

geheel naar eigen wens worden samengesteld.

KASTEN UIT ASSEN

NEW
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BOEKENWAND

In uw vrije tijd kiest u er wellicht voor om uw favoriete tv-programma te kijken, 

muziek te beluisteren of een heerlijk gerecht klaar te maken. Maar niets is zo 

ontspannend als het lezen van een boek. Boeken hebben de kunst om u de 

werkelijkheid even te laten vergeten. Fictie en non-fi ctie houden onze spanning 
vast en weten onze aandacht te trekken. Wie zijn of haar neus graag in de boeken 

steekt en geniet van een spannend avontuur, is bij Interstar aan het juiste adres. 

Creëer uw eigen boekenwand met de designkasten van Interstar!



SPEEL MET DE DIEPTES 

VAN HET INTERSTAR 

KASTPROGRAMMA

Interstar kent drie dieptes; 31,4, 43 en 54,6 cm diep. Gebruik 

alle dieptes voor een rank en speels resultaat. Combineer uw 

kastopstelling eventueel met een vitrinekast. Een mooie glas deur 

in een zwart profiel leverbaar in helder of ultragrijs glas. Verlicht 
door up&down LED strips. 

Of haal de sfeer in huis, met de elektrische haard voorzien van 

Optimyst vuur. Met dit vuur ziet u letterlijk water branden, de 

‘vlammenzee’ wordt gecreëerd door verlichte ultrafijne waterdamp. 
Uiteraard mooi geïntrigeerd in uw Interstarkast!



Naast prachtige zwevende kastwanden biedt 

Interstar echter ook diverse zelfstandige 

kastoplossingen. 

Wanneer u geen mogelijkheid tot zweven 

heeft zijn solitaire kasten juist ideaal. Deze 

kasten kunt u los in iedere ruimte plaatsen.

Uiteraard worden deze losse kasten ook 

geheel in de stijl van Interstar geproduceerd. 

U kunt kiezen uit een vloerplint of het frame 

onderstel

Solitair
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De Artisan meubels zijn ontworpen met 

liefde voor hout, zoals de houtnerven 

en houtlijnen die nog zichtbaar zijn in de 

tafelbladen. U heeft keuze uit diverse 

prachtige houtsoorten, van notenhout 

tot kersenhout. Een Artisan meubel is 

dan ook een echt pronkstuk in uw (woon)

kamer!

Artisan Flow



Flow eettafel van Artisan ademt luxe. Door de verfijnde 
en vloeiende lijnen, waarbij het tafelblad in één beweging 

doorloopt tot in de poten. Flow is mogelijk in verschillende 

houtsoorten. Bijzonder aan de Hanny is de poot die door het 

tafelblad heen lijkt te komen. Doordat het tafelblad verjongd 

is en de robuuste poten in een trechter naar beneden lopen, 

krijgt het meubel een extra dimensie. 

A R T I S A N  F L O W  &  H A N N Y

De Neva wordt gevormd door een vloeiend lijnenspel 

waardoor de stoel een speelse en luchtige uitstraling krijgt. 

Neva is vervaardigd uit massief hout en is ver- krijgbaar in 

diverse kleuren met of zonder zitkussen.

A R T I S A N  N E V A 



Metaform ontwikkelt en produceert een 

eigentijdse collectie bijzet-, salon- en 

eetkamertafels. Daarbij zijn de frames 

gemaakt van gelakt, verchroomd of 

roestvrij staal (RVS). Voor de tafelbladen 

wordt gebruik gemaakt van diverse 

soorten glas, keramiek, HPL, massief 

hout, natuursteen en quartz-composiet. 
De fl exibiliteit van Metaform uit zoch in 
maatwerk; bijna alle modellen kunnen 

op maat gemaakt worden. 



Maatwerk en flexibiliteit 
in design meubelen



Omarm 

het 

comfort
Begin jaren tachtig bewees de 

robuuste Aztec zich als een opvallende 

nieuwkomer in het Nederlandse 

meubellandschap. Een soort moderne 

Chesterfield, met zijn identieke hoogte 
en breedte voor rug- en armleuningen. 

Daarom verdient het klassieke 

ontwerp van Gerard van den Berg 

een comeback. In een aangepaste 

versie, met verbeterd binnenwerk. De 

nieuwe vulling zorgt ervoor dat de bank 

karakteristiek bol is, maar strakker oogt 

dan zijn originele voorganger.

AZTEC



Of je nu tafelt, vergadert, een boek leest of een Netflix-serie kijkt: de 
architectonische modules van de Domino.18 vormen de bouwstenen voor 

eindeloos veel activiteiten. Schakel, koppel en combineer ze naar eigen inzicht. 

Speel met de drie verschillende hoogtes die als zit-, arm-, en rugelementen 

fungeren. De variatiemogelijkheden met de veelzijdige, rechthoekige blokken 

zijn uniek. Alle brede elementen zijn geschikt om op te zitten. In combinatie 

met een tafel maakt het brede rugelement een compacte eethoekopstelling 

mogelijk. Afneembare hoezen garanderen de duurzaamheid: zo zijn de 

elementen eenvoudig te reinigen of te herstofferen.

Domino.18
D I C K  S P I E R E N B U R G



Met zijn gestroomlijnde vorm en bescheiden 

rompdikte voelt Vico – het broertje van 

fauteuil Enzo – zich thuis aan elke tafel. De 

eetkamerstoel is elegant, niet opdringerig 

en past in elk interieur. De zitting, arm-

, en rugleuning lopen als één vloeiende 

vorm in elkaar over. De kuipstoel leent 

zich voor combinaties met verschillende 

onderstellen: een houten vierpoot, een 

stalen slede of een aluminium draaivoet 

(met of zonder wielen). Het maakt Vico 

óók geschikt voor werksituaties.

De schuine armleuning en de verhoogde, 

naar boven toe versmalde rugleuning 

geven schouders en armen veel 

bewegingsvrijheid. Een vast zitkussen 

zorgt voor maximaal comfort. Vico is een 

betrouwbare partner voor urenlang tafelen 

en genieten.

GEERT KOSTER

Vico
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AXEL XL Noem de Axel XL gerust een open, Hollands loungelandschap. Zittend of liggend: 

met zijn lage, langgerekte zitvlakken staat de nuchtere vormgeving altijd garant 

voor comfort. De rondom afgewerkte elementen zijn net als de kussens flexibel op 
te stellen. Op dit elegante, maar ook een tikje nonchalante zitmeubel verwelkom je 

vrienden of geniet je van een ontspannen avond. En dankzij de actieve zithoogte, sta 

je net zo makkelijk weer op. Ontwikkeld als elementenbank, sluiten de zitkussens 

in alle opstellingen moeiteloos aan. Ervaar de souplesse van dit modulaire, naar 

eigen inzicht op te stellen loungelandschap. Een Nederlandse ontwerpklassieker.



Axel
Gijs Papavoine

De nuchtere vormgeving die loungeversie Axel XL typeert, is 

ook kenmerkend voor het ‘oermodel’ Axel. Zijn langgerekte 

– maar minder diepe - zitvlakken maken zitten een luxe 

ervaring. De zitkussens vallen op een natuurlijke manier 

naar achteren, met optimaal zitcomfort als resultaat. Door 

de elementen en kussens van de bank slim te combineren, 

zijn de variatiemogelijkheden groot. Een designklassieker 

met een elegant en open karakter, eenvoudig aan te passen 

aan persoonlijke wensen en smaakvoorkeuren. Klaar voor 

elke leefsituatie.



Daley
Het silhouet van de Daley is minimalistisch. Ontwerper Niels Bendtsen speelt in op moderne, veranderde opvattingen over het 

gebruik van ruimte. Of het nu gaat om een ruim bemeten of een bescheiden woonkamer, om een werksituatie of een huiselijke 

sfeer: de urban loungesofa prikkelt de ruimtelijke ervaring en vergroot het gevoel van vrijheid. De ondiepe elementen zijn apart 

of gecombineerd te gebruiken. Dat biedt de kans om zelf te bepalen hoeveel fysieke ruimte de bank inneemt.

D e  U r b a n  Z i t b e l e v i n g



Zwevende armleuningen geven de Back Me 

Up Armchair een licht, eigentijds voorkomen, 

net als de variant zonder armleuningen. Het 

speciale schuim van zitting en rug garanderen 

extra comfort. Andere opvallende elementen 

die bijdragen aan een sprekend lijnenspel 

zijn de verhoogde rug en stoelpoten die 

elegant naar buiten wijzen. Het grafische 
effect is extra te onderstrepen door een 
stel sprekende kleuren uit stof of leer te 

combineren.

ARIAN BREKVELD

Back me up
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Puk low

Vico

C
harly

G
eraldine

C
haplin



Mare fixed cushion – René Holten
F510 – Geoffrey D. Harcourt RDI



Artifort
Art en comfort, dat is waar het 

wereldberoemde merk Artifort voor staat. 

Tijdloos design. Voor altijd. 

Iconische designers zoals Kho Liang 

Ie en Pierre Paulin legden in de 1960s 

het fundament van Artifort. De huidige 

generatie van gerenommeerde topdesigners 

zoals Khodi Feiz en Luca Nichetto zetten 

het Artifort DNA voort. Artifort wordt 

gekenmerkt door innovatief, kleurrijk 

en tijdloos design met een herkenbare 

vormtaal. Door vakmanschap en hightech 

productietechnieken toe te passen, maakt 

Artifort duurzame kwaliteitsmeubels voor 

deze en volgende generaties.

Design

F588

Geoffrey D. Harcourt RDI

Orange Slice
Pierre Paulin



Artifort

MARE FIXED CUSHION

MARE LOOSE CUSHION

De Mare is een tijdloze bankencollectie van Artifort met strakke 

lijnen en subtiele details. Een design van de gerenommeerde 

Nederlandse ontwerper René Holten. Kenmerkend aan de 

Mare zijn de inkeping in het midden van de zitting en de ranke 

sledevoet die van uit de achterzijde doorloopt tot in de voorzijde 

van de bank. De bank oogt hierdoor heel elegant.

De Mare bank zit bijzonder comfortabel en past zowel in een 

modern als een klassiek interieur. 

Klein, groot, recht of speels, met vaste rug- of losse 

rugkussens: het kunnen creëren van een persoonlijke 

opstelling is het idee achter de Mare. De basis van de Mare is 

een 2-zits, 2.2-zits, 2.5-zits of een 3-zitsbank. Deze kun je naar 

eigen wens aanvullen met losse elementen zoals een chaise 

longue, schakelbank, dormeuse of poef. Dit maakt verrassende 

combinaties mogelijk.
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De Tulip fauteuil voor Artifort…. alsof 

ontwerper Pierre Paulin de Flower Power 

Tijdperk heeft voorvoeld! Half ontloken 

spreidt deze simpele, karakteristieke bloem 

onder de zitmeubelen haar bladeren. 

Sierlijk en uitnodigend tegelijkertijd. Samen 

met het bijbehorende voetbankje is deze 

designfauteuil een uiterst comfortabele 

combinatie, waar je in blijft zitten. 

De Tulip is een echte Artifort klassieker 

die al in 1965 werd uitgebracht. Naast de 

grote fauteuil omvat de Tulip familie ook een 

middelgrote Tulip Midi fauteuil, een Little 

Tulip eetkamer- en vergaderstoel.

Tulip Family
SIERLIJKE, ONTLUIKENDE BLOEM



Beso, Spaans voor kus, is een zeer veelzijdig stoelenprogramma van ontwerper Khodi Feiz. De combinatie van 

rankheid, flexibiliteit en uitstekend zitcomfort maakt dit design bijzonder. Beso heeft een krachtige uitstraling 
met eenvoudige lijnen. De collectie omvat eetkamerstoelen, lounge fauteuils en barkrukken. 

Jima
Patrick Norguet

Shark Lounge
René Holten

Little Tulip
Pierre Paulin

Palladio
Claesson Koivisto Rune

Clarion
Artifort Design Group



Deze tafel is gecomponeerd als een 

speelse melodie van twee archetypische 

trompetvoeten met daartussen een 

staander, die samen het afgeronde 

tafelblad dragen. Bij de Clarion tafel ervaar 

je maximale bewegingsvrijheid door de 
centrale positie van het ronde onderstel.

Clarion



New-Century Modern 
416 serie

Met de sublieme 416 serie maakte ontwerper Kho Liang 

Ie een helder statement dat vooruitstrevend was voor zijn 

tijd. In zijn ontdekkingstocht, die zich afspeelde binnen 

strikte sociale kaders, zocht hij het contrast tussen 

zachte en onbuigbare materialen. Dit resulteerde in een 

modulaire bank die bijzonder is vanuit elk aanzicht.

Door de originele materialen 

opnieuw onder de loep te nemen, 

biedt Artifort nu ook de mogelijkheid 

om dit sublieme design icoon een 

eigentijdse touch te geven, zonder 

zijn unieke elegantie en stijl te 

verliezen.

De 416-serie uit de jaren 60 bestond 

uit een fauteuil en een 3-zitsbank 

met gecapitonneerde kussens. De 

iconische serie is geüpdatet naar de 

ergonomie van vandaag en uitgebreid 

met een 4-zitsbank en moderne 

afwerkingsmogelijkheden.



ArtifortArtifortArtifortClarion – Artifort Design Group
Shark – René Holten
Lilla 2.0 – Patrick Norguet

New-Century Modern 



S P R I N G  C O L L E C T I O N  2 0 1 7

Een Harvink moet je grijpen en niet meer loslaten. 

Oogstrelend in ontwerp, ongeëvenaard in comfort. 

Verwondering en verbazing strijden om jouw aandacht. Het 

is een meubelstuk dat zich concentreert op ontspanning en 

je moeiteloos laat verwonderen. Een doelstelling die sinds 

de oprichting in 1947 binnen Harvink wordt nagestreefd en 

ook in de toekomst bepalend zal zijn.

De handtekening van Harvink staat voor magnifiek 
meubilair. Herkenbaar als een tikje eigenzinnig, met de 

hand geproduceerd vakwerk. De Harvink-kunst van creëren 

wordt tastbaar in frame en stoffering. Handwerk dat met 

een timmermansoog bewaakt wordt en waar je zelf ook een 

aandeel in hebt! 

Kijk mee, denk mee, beslis mee. Verwonder Harvink met 

je wensen, verwonder jezelf met de mogelijkheden en 

bewonder het meubel als jóuw meubel.
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Speels 
en 
luchtig
Armslag is een luchtige en minimalistische 

bank met een actieve en stevige zit. Het design 

is strak, modern en eenvoudig. De armen 

kunnen opklappen voor een extra zitplaats. De 
zitdiepte is instelbaar en het frame kan worden 

verhoogd zodat iedereen goed zit op deze bank. 

Het is mogelijk om in de stoffering verschillende 

materialen en kleuren te combineren.

Harvink Armslag
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Harvink fauteuils

C L U B  R E L A X C L I P d e  K A A P



banken

De Flink hoekbank is een elementenbank met 10 verschillende 

losse onderdelen. Zo is deze bank zelf samen te stellen als een 

grote of juist een kleine hoekbank.

F L I N K

Goed ondersteund zitten, gecombineerd met een uitnodigende 

uitstraling. Door bij een chaise longue een rolkussen te nemen kun 

je zeer eenvoudig die extra zitplek creëren wanneer nodig.

F O R U M

d e  D O N K

Heerlijk zittende bank waarmee je met de vele opstellingen je kan 

uitleven. Hij dankt zijn naam aan de associatie met een heuvel in 

het rivierenlandschap. Dit zie je terug in de vormen van de kussens 

van de bank. 
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retro

en

klassiek

Deze Splinter familie heeft een 

prachtig vormgegeven zichtbaar 

houten frame in Amerikaans noten 

of eiken. Verkrijgbaar met en zonder 

gestoffeerde armleuningen.

- Lederuitvoering is standaard zonder 

   extra stiknaden
- Keuze uit een hoge of lage rug.

- Frame: staal, afwerking geschuurd 

    chroom of mat zwarte poedercoating 

- massief hout, Amerikaans noten, 

   zwart of wit gebeitst eiken

S P L I N T E R
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Moby Dick 
& Gustav

De Moby Dick: een bank ontworpen door Gerard van den Berg, de bank biedt 

veel mogelijkheden qua afmetingen: 1-, 2-, 2,5- en 3-zits. Moby Dick nodigt, 

door de zachte dacron-toplaag, meteen uit om te gaan zitten en heerlijk 

te ontspannen. De stevige onderste schuimlaag zorgt voor de mooie ronde 

vormen. Het is een comfortabele bank voor iedereen, zoals je van LABEL | 

Vandenberg mag verwachten!

De fauteuil Gustav is geïnspireerd op het Tsjechisch kubisme. Dit is terug 

te zien in het hoekige ontwerp van de Gustav. Designer Peter van der Water 

heeft de fauteuil door grafische lijnen vormgegeven, maar wel met een 

zachte binnenkant en door de open hoeken heeft hij een comfortabele en 

lekkere vrije zit.

Teddy
Gustav
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Hidde (soft) - De fauteuil is vernoemd naar Gerards oudste kleinzoon. 

De vorm van de Hidde stoel heeft veel weg van een baseball 

handschoen. Door de vorm van de kuip nodigt hij uit om je er lekker 

in te nestelen. Nu is de fauteuil vernieuwd naar de Hidde Soft. Deze 

versie heeft een zachtere zit waardoor de Hidde nog lekkerder zit.

Label Hidde (soft)



GERARD VAN DEN BERG

Gigi (soft) - Deze bijzonder 

vormgegeven schelp kent 101 zit 

mogelijkheden. Een fauteuil om in te 

wonen. Door de bijpassende pouffe 

is het plaatje helemaal compleet. Nu 

is de fauteuil vernieuwd naar de Gigi 

Soft. Deze versie heeft een zachtere zit 

waardoor de Gigi nog lekkerder zit.

Label
Gigi (soft)



Een echte LABEL bank: uitnodigend en comfortabel. 
Met heel bijzondere, mooie poten in RVS. Gestoffeerd in 
prachtig leer of een stoere stof.
Gerard van den Berg: “Een groot deel van de LABEL 
klanten is met mij meegegroeid en zij hebben, net als ik, 
nu behoefte aan een lekkere bank met een iets minder 
diepe en iets hogere zit, waardoor het gewoon makkelijker 
is om te gaan zitten en op te staan.”

DESIGN: GERARD VAN DEN BERG

Kameo
Bank met een actieve zit. De rugkussens lijken los maar 
bestaan maar hebben een stevige kern waardoor ook 
een lendesteun is gecreëerd. Hierdoor ziet de bank er 
uitnodigend uit maar blijven de rugkussens wel hun 
zitcomfort behouden. In feite is de Kameo een bank met 
het comfort van een fauteuil. Één-, twee- of  drie-zits en 
de mogelijkheid om een hoekopstelling te realiseren. 

Santiago
DESIGN: GERARD VAN DEN BERG



Cheo

First Class
Speedster

Foxxy

Fauteuils

Foxx

Longa

Skiff
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Stoelen

Gustav Jr.

Chief Low Mali
Chief



Doen waar je goed in bent betekent voor Arco: tafels maken. 

Tafels hebben een centrale plek in ons leven: we praten, werken, 

vergaderen, eten en vieren feest aan tafel. Voor al deze momenten 

proberen wij op een slimme en eigen manier design tafels te 

ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Naast tafels ontwikkelen 

we ook de producten die daar bij horen, zoals stoelen, kasten, 

kleinmeubilair en woonaccessoires. We hebben - als Winterswijks 

familiebedrijf - een lange geschiedenis, maar we zijn een bedrijf 

van nu: gedreven, inventief en toegewijd.
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De Shift is een minimale, ranke tafel 

met een vriendelijke, organische 

vormgeving. Voor de Shift geldt 

dat vorm en functie samengaan: 

alle techniek zit in de speciaal voor 

deze tafel ontwikkelde extrusie 
profi elen. Het houten blad rust op 
een aluminium frame. De gegoten 

poten lopen taps toe en dit geeft de 

tafel een elegante uitstraling. De 

aluminium onderdelen worden door 

een partner van Arco in Nederland 

geproduceerd. En alle houten 

onderdelen worden uiteraard 

in eigen fabriek in Winterswijk 

gemaakt. De tafel kan compleet 

gedemonteerd worden, waardoor 

alle onderdelen te recyclen of te 

“refurbishen” zijn.

L A Z E

S H I F T
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Sinds 1904 zitten we met Arco in Winterswijk. Wij zijn 

een familiebedrijf en doen al meer dan een eeuw waar 

we goed in zijn: tafels maken. Tafels om aan te werken, 

te vergaderen, te eten en te leven. Tafels waaraan de 

wereld van morgen wordt besproken. Want de wereld 

van morgen; daar hebben we een heldere visie op. In 

een wereld waarin grondstoffen schaarser worden 

en steeds meer mensen – terecht - vragen naar de 

herkomst van producten, presenteren wij de LOCAL 

WOOD collectie. Een collectie van meubels, gemaakt 

van hout uit de omgeving van de fabriek in Winterswijk.

B A S E

C A S T

T R E S T L E



De Ease stoel geeft een nieuwe invulling 
aan het begrip comfort: de rugleuning 

van de stoel bestaat namelijk uit flexibele 
‘vingers’, die zich naar je lichaam vormen. 

De stoel kan daarnaast op de door jou 
gekozen zithoogte gemaakt worden. De 

Ease is daarmee de perfecte stoel voor bij 
de eettafel, één waarin je achterover leunt 

en een avond lang natafelt…

Re-Base

RE-BASE. De Base tafel in een nóg duurzamer jasje. Voor deze 
tafel wordt gebruik gemaakt van reststukken hout, die over dwars 

worden verlijmd. Zo kunnen we nog efficiënter gebruik maken 
van het lokale hout en wordt er minder schaars hout verspild. 
We vieren eventuele imperfecties: (open) noesten en (droogte)
scheurtjes blijven zichtbaar in het blad en worden niet gevuld. 

Met de RE-BASE haal je de natuur dus letterlijk in huis.
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S P R I N G  C O L L E C T I O N  2 0 1 7

Frame II: onze Frame 

klassieker in een nieuw jasje. 

De Frame II heeft een heldere, 

moderne vormentaal en 

de rondvormige kuip biedt 

een heerlijk zitcomfort. Het 

geometrische frame staat in 

spannend contrast met de 

organische kuip. F R A M E  I I

S L I M



C L O S E  L O U N G E

Close
family
De Close stoel en bench is ontworpen 
door de Ijslandse designer Gudmundur 
Ludvik. Voor de Close geldt dat hij net 
zo comfortabel zit als dat hij er uit ziet. 
De ronde rug zorgt voor veel zitcomfort 
doordat hij zich aangenaam om je rug 
heen vormt. Het is een elegante stoel 
die eenvoud uitstraalt.

Ludvik en Arco Design Studio ontwierpen 
samen de massief houten (Eiken of 
Noten) tafel Essential in 2 uitvoeringen: 
Essential wood (met houten poot) en 
Essential Steel (met stalen poot).

C L O S E  B E N C H

E S S E N T I A L  W O O D



De royale Essenza XL, een lange tafel die verkrijgbaar is in 3 verschillende lengtematen. 

De tafel is leverbaar in de lengte 280, 320 of 360 cm.

Essenza XL
Tafels moeten tegenwoordig 

echte alleskunners zijn; 

niet alleen een traditionele 

eetkamertafel maar 

ook bureau, werkbank, 

vergaderplek, eettafel… en 

dat soms zelfs tegelijkertijd. 

De eettafel is een echte 

leeftafel geworden. Een 

ontmoetingsplek, waar 

voldoende ruimte moet zijn 

voor allerlei tafelactiviteiten. 

Extenso II

De Extenso II tafel is een vaste- of uitschuifbare tafel, die door de geraffineerde 
vorm en plaatsing van de poten zowel een robuuste als elegante verschijning is.



Uitschuif

Rond
De Balance is een praktische ronde tafel met een 

tijdloze vormgeving. Deze design tafel heeft een rond- 

of ellipsvormig blad, welke wordt ondersteund door 

een robuuste kolom. Dit design zorgt ervoor dat u veel 

beenruimte onder de tafel heeft. De Balance (eetkamer)

tafel is verkrijgbaar als vaste tafel en als uitschuifbare 

tafel. 

M A R E  F I X E D
Deze klassieker van Arnold Merckx is uitermate geschikt 
als eet- en leeftafel voor kleinere ruimtes. Door de 

centrale kolom in het midden hoeft er aan beenruimte 

niet ingeleverd te worden. Het dunne tafelblad zorgt 

er voor dat er voldoende ruimte is voor praktisch elke 

stoel. Het tafelblad is verkrijgbaar in eiken, Amerikaans 

noten, natuursteen en Fenix HPL. Is er zo nu en dan 
toch meer ruimte nodig? Dan is de Diabolo ook als 

uitschuifbare tafel verkrijgbaar. 

M A R E  L O O S E

D I A B O L O

B A L A N C E
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Tijdloze designs van Nederlandse bodem vormen de collectie van Odesi. 

Your Dutch Design. Natuurlijke materiaalkeuzes en een geraffineerde 
uitstraling zetten de toon in onze filosofie. Meubels waar u van kunt 

genieten.

Odesi werkt uitsluitend met Nederlands designtalent die delen in 

hun visie, zowel bekend als opkomend. Odesi maakt het vertrouwde 

spannend en geeft ieder design een natuurlijke inslag.

SOLID - REMY MEIJERS

BELLY
KEES MARCELIS



De Air eettafel bestaat uit een 

prachtig massief eiken houten 

blad en een elegante stalen 

onderstel. Een absolute eye-

catcher zijn de unieke randen 

van het tafelblad. Deze worden 

slanker naar de randen toe 

voor een gestroomlijnd uiterlijk. 

Het aflopende blad is prettig 
voor de onderarmen en geeft 

de tafel een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht. 

AIR - PETER VAN DE WATER



StoneStoneStone
StitchStitchStitch

STONE S/4 - KEES MARCELIS

Wanneer u voor deze design salontafel kiest merkt 

u direct al dat het om een multifunctioneel ontwerp 

gaat. Dit heeft te maken met de verschillende delen 

waarmee een Stone salontafel is op te bouwen. Vier 

identieke delen vormen een complete salontafel. 

Omdat ieder deel 12 kg weegt zijn de elementen uiterst 

robuust en ontstaat ondanks de combinatie van losse 

delen een prachtige eenheid.

STITCH - MARC TH. VAN DER VOORN

Salontafel Stitch is een uniek en tijdloos design en bestaat 

uit een familie van 4 salontafels en een losse marmeren 

tray. Door twee of meer elementen te combineren maak 

je keer op keer een andere compositie.





Wij zijn Studio HENK, een Nederlandse meubelontwerpstudio.

Wij zijn Studio HENK, een Nederlandse meubelontwerpstudio in Amsterdam. 

Geïnspireerd door dagelijkse momenten maken we meubels voor elke dag.

Studio HENK is in 2013 opgericht door twee broers uit het zuiden van Nederland - 

architect Xander en bedrijfsstrateeg Okke. Vanuit een behoefte aan designmeubels 

die niet alleen mooi zijn, maar ook praktisch besloten de broers een collectie 

meubels voor elke dag te ontwerpen. Sinds 2013 is Studio HENK uitgegroeid van 

een kleine start-up tot een succesvol meubelmerk.

O D E  C H A I R

B U T T E R F L Y





Kvadrat is in 1968 opgericht in Denemarken 

en is diep geworteld in de Scandinavische, 

wereldberoemde designtraditie. Kvadrat 

heeft een leidende positie in de Europese 

hoogwaardige moderne textielmarkt. Zij 
voorzien architecten, ontwerpers en particuliere 

consumenten over de hele wereld van textiel en 
textiel gerelateerde producten. De producten 
weerspiegelen de inzet voor kleur, kwaliteit, 

eenvoud en innovatie.

Kinnasand komt oorspronkelijk uit Kinna in 

Zuid-Zweden en produceert subtiele maar 

duidelijke Scandinavische ontwerpen vor 

moderne woningen. De Kinnasand-collectie 

bestaat uit kwalitatief hoogwaardige gordijnen 

en handgeweven en handgeknoopte karpetten. 

Kvadrat Febrik creëert baanbrekend gebreid 

textiel dat wordt gekenmerkt door nauwgezet 
vakmanschap, knappe kleurencombinaties 

en dynamische verkenningen van bestaande 

technieken. Onderdeel van de Kvadrat familie 

sinds 2018, oorspronkelijk opgericht in 2014, 

door Renee Merckx en Jos Pelders, heeft het 
Nederlandse interieurmerk zijn wortels in 

de trotse innovatieve traditie van Tilburg op 

het gebied van textielontwerp. Dit komt tot 
uiting in baanbrekende samenwerkingen met 

gerenommeerde meubelmerken en creatieve 

talenten.

F E B R I K K V A D R A T  R U G S

K I N N A S A N D



Het internationale topmerk De Ploeg 
staat voor ambachtelijke, kwalitatief 
hoogwaardige gordijn- en meubelstoffen, 
welke in eigen huis worden geproduceerd. 

De collecties geweven en bedrukte stoffen 

zijn volledig op elkaar afgestemd. Daarbij 
wordt, voor zowel de consumentenmarkt 
als voor de projectmarkt, de rijke traditie 
van het merk heel bewust doorgetrokken 

in een geheel eigen, innovatieve visie op 
wonen. Enerzijds door vast te houden aan 
het streven om vanuit materiaal, kleur en 
ontwerp het moderne interieur te vullen 

met zintuiglijk weldadige accenten. 
Anderzijds door die tactiliteit nadrukkelijk 
te combineren met functionele creativiteit.

Gordijn- en 
Meubelstoffen



De Ploeg maakt de beste stoffen van natuurlijk materiaal 
als wol. Meubelstoffen die onverslijtbaar en onvergetelijk 

zijn zoals Ploegwool. De stoffen zijn door de zachte 
melangestructuur en kleurstellingen als kiezel- en 
poedertinten toepasbaar in elk interieur. Ze sluiten 

aan bij een nieuwe vormgeving die de designwereld 
gevoeliger, zachter en minder streng maakt.

PloegwoolPloegwool
STERKE PUNTEN VAN PLOEGWOOL

Duurzaam door natuurlijke en 100% zuivere 
wol.Melangekleuren voegen zich naar de 

kleuren in de ruimte; in 64 kleuren verkrijgbaar. 
Comfortabel door een zachte touch. Van nature 

vlamdovend en zelf reinigend, isolerend én 
ademend. ‘Beste kwaliteit’, f ijne garentwijn met 

hoog garengewicht.



De Pastoe gedachte is dat geen huis 
hetzelfde is en dat elke kamer een eigen 

kast verdient. Pastoe heeft de laatste 
10 jaar meer dan 60.000 unieke kasten 
gemaakt; elke order is voor ons een 

bijzonder project. Net zo bijzonder als het 
huis waarin de kast komt te staan.

Pastoe producten zijn typisch Nederlands, 
ontwikkeld in de beste traditie van Dutch 

Design. Duidelijke, eenvoudige vormgeving 
met verrassende kleurcombinaties.

Afgebeeld: Pastoe Vision



P A S T O E  V I S I O N  A T L A S

P A S T O E  V I S I O N

Vision is het systeem met de 

meeste mogelijkheden. De kast is in 
volledig verstek waardoor de f ronten 

perfect in de romp vallen en zo een 

minimalistisch karakter hebben. Met 

losse elementen leent Vision zich voor 

een speelse compositie aan de wand. 

Door rompen te combineren tot Vision 

Elements kan je er ook een tv-meubel 
mee ontwerpen met onze conf igurator



Wij zijn er ons volledig bewust van dat wij keuzestress 
veroorzaken. Er is veel te kiezen. Daarom is het goed 

dat we de Joost Selectie hebben. Van elk van onze 

producten maken we een bijzondere uitvoering, die 
Joost, onze creatieve en inspirerende leider, heeft 
bedacht. We maken de Joost selectie op voorraad 
zodat de modellen snel te leveren zijn tegen een 
aantrekkelijke prijs. 

F R A M E  S E L E C T I E  1 8 0

L - S E R I E

L A N D S C A P E

Joost Selectie



In 2020 introduceren we weer nieuwe Joost Selecties 

van onze producten. Joost zijn favoriete ontwerpen 
zetten de trend in compositie en kleuren, zijn binnen 3 
weken leverbaar, helpen tegen keuzestress en zijn extra 
aantrekkelijk geprijsd. 

F R A M E  S E L E C T I E  2 7 0

V I S I O N

N O O N



Een nieuw flexibel wandsysteem waarmee je 
elke kamer een eigen karakter kunt geven. 

Niet zomaar een kast; een combinatie van 

planken, kast en display. Een wandafwerking 
met opberg kwaliteiten. Boeken mogen er ook 

in. Je kan de Track helemaal zelf samenstellen 

en zo een unieke compositie maken.

Track

In 2012 ontwierp Joost de Landscape voor 

Pastoe. Inspiratie komt voor hem overal 

vandaan, zo ook bij de Landscape. Een van 
de inspiratiebronnen is het gebouw van Dior, 
ontworpen door het architectenduo Sanaa uit 

Tokyo. Met de Landscape heeft Joost een basis 

gelegd waarbij iedereen zijn unieke compositie 
kan samenstellen, een kast die alleen bij jou in 

huis past en verder nergens anders.



Een lijst, dat is feitelijk de kern van L-serie. 
Met de kenmerkende kap en plint als lijst kan 
de kast worden ingedeeld met verschillende 

interieurs. De f ront- verdeling van de kast 
kent een verhouding van 1/3 - 2/3, hetgeen in 
een harmonieus en altijd boeiend aanzicht 
resulteert. L-serie biedt een ongekende vrijheid 
door de flexibele hoogte en indelingen. Het 

resultaat kan zowel een open als gesloten raster 

zijn.

L-serie



Pastoe Frame is een geliefde Pastoe kast. Sinds Joost de 
noten f ineer uitvoering heeft bedacht, is Frame weer populair 

geworden. De enige vraag was of het nog een slagje kleiner 
kon, niet iedereen heeft namelijk een muur van 3 meter 

vrij. Vandaar dat we een 2e uitvoering in de collectie hebben 

opgenomen. In plaats van 2.70 nu 1.80 meter en in Teak. Voor 
de liefhebber met dat ene plekje in de kamer waar nog wat 

warmte moest komen.

Pastoe Noon kast krijgt tussen het geweld van 
de Pastoe Vision- en Landcape modellen weinig 

aandacht. Maar wij hebben een zwak voor de 
Noon, waarbij het kader in f ineer om de f ronten 

loopt. Joost heeft deze getekend, in noten en 
ash op een zwart onderstel.



wire collection
De Wire collectie is in 1953 ontworpen door Cees Braakman 
en Adriaan Dekker en inmiddels uitgegroeid tot een 

designklassieker. Het draadstaal en de minimalistische 

uitstraling zijn kenmerkend voor de Braakman Wire stoelen. 
 

De vorm en zittingen zijn aangepast aan de moderne 
standaard voor comfortabele stoelen. 



Pode is er voor de designliefhebber met een 

mening. Die kiest voor een eigen stijl, voor kleur 

en vorm. Design, maar dan wel betaalbaar, want 

het leven heeft nog zoveel andere leuke dingen 

te bieden. Pode is voor mensen die bewust in het 

leven staan en na een intensieve dag thuiskomen 

op een Pode bank.

Afgebeeld: Ziggy



PODE COLLA

Vind je plekje in Colla en omring jezelf met 

puur Pode-design. Colla is een ontwerp van 

de Nederlandse designer Susanne de Graef en 

creëert een oase van gezellige geborgenheid 

in je interieur. 

Met heerlijke hoekjes als handelsmerk is deze bank 

perfect om samen op weg te kruipen of helemaal 

voor jezelf te claimen.

Loveseat of languit

Colla is er als loveseat of bank, waarbij je keuze 

hebt uit een 2-, 2,5- of 3-zitsbank. Natuurlijk 

hebben we daarbij ook een mooie poef paraat voor 

extra comfort. Voor de bekleding kun je kiezen uit 

alle stoffen uit de Pode-collectie. Daarnaast kun 

je de voetjes van je Colla laten uitvoeren in een 

mooie lak- of epoxykleur.



ODE AAN DE EENVOUD

Pode Swipe

Swipe is een bank in balans. Een doordacht ontwerp van Thijs Smeets, die voor Pode 

ook de fraaie lijnen van Sparkle tekende. In Swipe zie je duidelijk dezelfde hand terug. 

Hollandse nuchterheid met internationale allure. 

De elegante lijnen en de afl opende ‘schouders’ zorgen ervoor dat de bank je zeeën van 
zitruimte biedt, zonder dat hij je interieur domineert.

Pode Fold
Kijk je naar Fold, dan zie je een ode aan de eenvoud. 

Het doel was om een stoere, abstracte bank te maken 

zonder een overdaad aan detaillering. Het programma 

van Roderick Vos doet zelfs bijna minimalistisch aan.

De naam Fold komt niet uit de lucht vallen. De 

bekledingsstof wordt zoveel mogelijk gevouwen. Door 

het minimum aan naden krijgen de karakteristieke en 

krachtige vormen alle aandacht.



Pode Melloo

ZO SPANNEND ALS JE ZELF WILT

Pode Edit

Edit voelt zich thuis in elk interieur. Van warm en 

gezellig tot strak en stijlvol. Zowel in stof als in leer 

zijn de mooiste combinaties mogelijk. Durf jij een 

gewaagde kleurencombinatie aan? Dan is Edit jouw 

canvas. 

Ben je helemaal fan van Edit, maar vraagt jouw 

interieur om een hoekbank? Dan heet de oplossing 

Insert! Een stijlvol bankenprogramma met dezelfde 

eigenwijze vormgeving als Edit.

Met de ruime keuze aan elementen creëer je precies 
de opstelling die jouw woonkamer omtovert tot een 

heerlijke loungeplek.

Pode Insert



Pylaz is als een persoonlijke lichtbutler. 

Geduldig wacht hij op het moment dat hij 

je van dienst kan zijn met een welverdiende 

lichtbundel. Dankzij het buigbare frame en 

de mogelijkheid om het kapje te draaien en 

te kantelen, geeft Pylaz je licht waar jij dat 

wilt. Of je nu lekker zit te lezen of je bezoek 

wilt bijlichten, het is allemaal geen probleem. 

Zelfs een strenge ondervraging levert met 

Pylaz gegarandeerd een bekentenis op.

Spot is een volle neef van onze Sparkle. De 

familielijnen, getekend door Thijs Smeets, 

zijn duidelijk herkenbaar, maar toch heeft 

Spot een heel eigen gezicht. Zo is de zitting 

vast gestoffeerd, zonder een los kussen, wat 

voor een heel andere uitstraling zorgt.

Pode Pylaz 

Pode Hood

Pode Uturn

Pode Pom

Pode Osun

Pode Spot



PODE FAUTEUILS

Transit

Nihan

Nihan is lekker ‘laidback’; een fauteuil waar je heerlijk 
relaxed in zit. De stijlvolle verbinding tussen de rug 

en het frame, waarbij alle bevestigingsmaterialen 

onzichtbaar weggewerkt zijn. Het frame is ook 

niet rechttoe-rechtaan, maar voorzien van subtiele 

bochtjes die perfect aansluiten bij de vloeiende vorm 

van de zitting en de rug.

Sparkle
Sparkle is een modern draaifauteuiltje dat 

toch ook een krachtige retro-uitstraling 

heeft. Het leuke van Sparkle is dat je alle 

ruimte hebt om te variëren. Je kunt namelijk 
kiezen welke kleuren je wilt toekennen aan 

de romp, het zitkussen, de draaivoet én de 

stiknaden. 

Afgebeeld: Pode Tibia, design Formstelle

Transit is een echte karakterfauteuil , waarbij 

alles draait om een optimaal samenspel tussen 

vorm en comfort. Met ranke lijnen en een zitting 

die haast lijkt te zweven, dankzij de geraffineerde 
pootjes uit gebogen buismateriaal.



ALLES OP TAFEL

SALON- & BIJZETTAFELS

Pode Golden 

Nugget

Pode Gloss

Pode Tripod

Pode BatchPode Bottlestool



Pode Fynch

Pode Ozu

Pode Hux

De tafel Hux is “a true friend, while dining”. Hij heeft een 

industrieel onderstel en op dit raamwerk ligt een flinterdun 
keramisch tafelblad, dat boven het frame lijkt te zweven. 

Onze eet- en werktafel Fynch is onmiskenbaar Pode. Wat 

meteen opvalt, is het tafelblad van massief beukenhout. 

Het rust op een stalen frame van laser-gesneden buizen die 

perfect in elkaar vallen.

Een solide tafel met ronde hoeken. De halfronde poten staan 

als stevige schragen onder het tafelblad. Ozu is ambachtelijk 

gemaakt van massief eiken, met ruimte voor zeker zes stoelen. 

Pode Crude Pode Tokai Pode Chiba

PODE EETKAMERS



‘De essentie van Cubb is de zitvorm. Die is 

supercomfortabel. De hoeken, het schuim, het 

design, echt alles klopt. En omdat hij basic is, 

past-ie in elk interieur.’

Strakke, rechte lijnen. Cubb is lekker duidelijk 

in zijn vormgeving. En toch, hoe langer je naar 

het ontwerp kijkt, hoe meer mooie details er tot 

je spreken. Het mooie eikenhouten onderstel 

dat net binnen de gestoffeerde elementen valt 

bijvoorbeeld. Of de vloeiende manier waarop de 

armleuningen overlopen in de rug. Ontwerpduo 

leverde met Cubb een mooi stukje topdesign af.

COMFORT DOOR VAKMANSCHAP

“PRECIES DE JUISTE 

MIX VAN STEUN 

EN ZACHTHEID.”

Afgebeeld: Pode Cubb, design Ontwerpduo

Pode Bibo

Pode Skitch

Pode Cabut

Pode Tubble



FURNITURE

FOR

GENERATIONS

Afgebeeld: Gelderland 7880 Embrace



Ook voor ontwerpers is dat een belangrijk motief om 

voor Gelderland te werken: ze hebben controle over het 

kleinste detail, van houtverbinding tot stiksel.

Een goed ontwerp is voor Gelderland geen gril of trend 

maar een noodzakelijke voorwaarde. In feite krijgt u als 

eigenaar van het meubel niet alleen 20 jaar garantie op 

de beukenhouten romp, maar ook op de kwaliteit van 

het ontwerp. In tweede helft van de vorige eeuw legden 

Rob Parry, Jan des Bouvrie en Henk Vos de basis voor 
het succes. De signatuur van ontwerpers als Scholten & 

Baijings, Lex Pott en Bart Vos bepaalt in toenemende mate 

de aantrekkelijkheid van de collectie nú. En de zoektocht 

naar nieuwe, goede ontwerpen zal verdergaan.

Gelderland; hele generaties zijn ermee opgegroeid. Het 
merk biedt een fraaie staalkaart van de Nederlandse 

designgeschiedenis. Het begint in 1935 met de 

productie van robuuste stoelen van kersenhout uit 

de Betuwse boomgaarden. In de jaren ’50 volgt de zo 
kenmerkende ommekeer naar modern en functioneel 

Deens design. Voeren in de jaren ’70 ‘progressieve’, 
hoekige kubusvormen de boventoon, in de esthetische 

jaren ’80 worden de lijnen eleganter en de afwerking 
geraffi neerder. En na een korte fl irt met meer barokke 
stijlen in de jaren ’90, ogen de meubels in het laatste 
decennium onder invloed van het grootstedelijke 

loungen en de belangstelling voor vintage design 

weer sober en strak.

Maar op een merk kan je niet zitten. Vraag mensen 

wat ze het meest aan Gelderland waarderen en ze 

noemen zitcomfort, afwerking en duurzaamheid. Dat 

is niet voor niets. Om de belofte van hoge perfectie 

te kunnen waarmaken, kiest Gelderland opzettelijk 

niet voor massaproductie maar voor ambachtelijke 

fabricage. Alle banken en fauteuils worden met de 

hand gemaakt door ervaren vakmensen met liefde 

voor het vak. Massief hout, schuim, staal, stof, leer; 
Gelderland gebruikt alleen kwaliteitsmaterialen en 

houdt de hele productie in eigen hand. 

Afgebeeld: Gelderland 6511 hoekbank



Woody
De fauteuil 6401 is een rokersstoel anno nu. Ontwerper 

Bart Vos: ‘Het is een sieraad dat toepasbaar is in elk 
interieur. Mijn ontwerp is een typische Gelderland: 

eenvoudig en functioneel. Een fauteuil die door de jaren 

heen alleen maar mooier wordt.

7610
Uitgebreide serie gebaseerd op de succesvolle 

alleskunner, de 6511 bank van Jan des Bouvrie. 
Doordat het kussen hier schijnbaar los is gestoffeerd 

van de romp wordt het aangezicht iets minder strak. 

Ook zeer geschikt als u een iets zachter zitcomfort 

zoekt. Beide series zijn door elkaar heen te gebruiken 

en compleet gelijk in mogelijkheden. Probeer beide 

series en kies uw persoonlijke voorkeur.

In deze uitgebreide serie vindt u naast een fauteuil 

verschillende maten banken, een chaise longue, 

dormeuse en natuurlijk ook verschillende elementen 

om een hoekbank te creëren. Helemaal zoals u het wilt.

5470 / 5770 - Jan des Bouvrie



Afneembare hoes

Bijna alle Gelderland modellen hebben een afneembare 

hoes. Wil je het meubel een keer reinigen of, na verloop 

van tijd een nieuwe hoes bestellen, dan is dit eenvoudig 

mogelijk.

Klassieker

Een echte Gelderland klassieker. In de collectie sinds 

1982. Deze alleskunner met veel mogelijkheden in kleur 

en maat voelt zich bijna overal thuis. In deze uitgebreide 

serie vindt u naast een fauteuil en een love seat ook 

4 verschillende maten banken, een chaise longue en 

natuurlijk ook verschillende elementen om een hoekbank 

te creëren. Helemaal zoals u het wilt.

Henk Vos

Ontwerpen van Henk Vos onderscheiden zich door 

eenvoudige, simpele vormen en strakke lijnen. ‘Liever 
leeg dan lelijk’ is zijn motto, wiens ontwerpen niet alleen 
door hun tijdloze schoonheid, maar ook door het gebruik 

van kwalitatief hoogstaande materialen, een lange 

levensduur hebben.

4800 



JAN DES BOUVRIE

Allure

Het is een team met allure: Gelderland + Des Bouvrie. Dat mogen 

we wel stellen nu het exact 50 jaar geleden is dat Jan des 
Bouvrie bij Gelderland debuteerde met de fameuze kubusbank. 

Vele designklassiekers volgden. De gouden samenwerking wordt 

bekroond én voortgezet met een fonkelnieuwe bankenserie onder 

de toepasselijke naam Allure.

Dankzij de ultieme combinatie van koud- en traagschuim is dit 

misschien wel de meest comfortabele Gelderland bank ooit. Het 

heeft een ongekend luxe uitstraling en afwerking. Een kubusbank 

met vriendelijke vormen en strak onderstel dat ook in de toekomst 

modern blijft. De bank is voorzien van een frame dat in een kleur 

en materiaal naar keuze wordt uitgevoerd. Het gebruiksgemak 

wordt compleet met het losse armblad waarop een drankje kan 

worden geplaatst en waarin een tijdschrift of Ipad in kan worden 

opgeborgen.

Embrace



7460 - Scholten & Baijings
Minimalistisch, terughoudendheid in de 

vormgeving en oog voor detail. Deze 

Gelderland bank, 7460 ontworpen door 

Scholten & Baijings, is een streling voor het 

oog en biedt ultiem zitcomfort.

7461 - Thijs Smeets
De designbank is tijdloos en heeft een 

glooiende vormgeving: de rond afl opende 
armleuningen nodigen je uit om te gaan 

zitten.

10000 - Van Doesburg
Refererend aan basisvormen ontstond een 

functioneel, eigentijds en comfortabel 

meubel programma met een prachtig 

lijnenspel dat doet denken aan het werk van 

de oprichter van De Stijl; Theo van Doesburg.

Exclusief voor Movani

Exclusief voor Movani
Afgebeeld: Gelderland 905 Illusion



De Prime is een uitgebreid en modulair 

ontwerp, verfijnd maar vol genuanceerd 

karakter. Het silhouet van de bank is 

vanuit alle hoeken bijzonder. 

De bank oogt direct comfortabel, door de 

dikke bijna wulpse zitting is deze zacht 

en toch architecturaal. De armkussens 

hangen over de rand van het slanke 

onderstel. De ingetogen poten zijn dun 

en licht en gemaakt met een ingestoken 

dwarsligger, een eigentijds accent van 

het ontwerp. Speciaal in de technische 

opbouw van het ontwerp is dat alle 

kussens los van het frame kunnen worden 

gehaald.

DE BANK OPNIEUW 

UITGEVONDEN.

INNOVATIEF MODULAIR CONCEPT, 

VOLLEDIG RECYCLEERBAAR



DURA
Design: Studio Foorumi

Deze compacte, uitnodigende bank zit net zo 

comfortabel als hij eruitziet. Dura is een echte 

allemansvriend die in tal van stoffen verkrijgbaar is. 
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Studio Tom Dissel heeft Cella zo ontwopen dat de bank net boven de grond zweeft. Niet alleen oogt de 

bank daardoor luchtig, door het zwevende effect past hij bij elk soort vloer. Mooi is de geraffineerde 

detaillering van de bank, zoals de arm die zich om de zitting vouwt, de extra armlegger waarmee je een 

knusse zitplek kunt creëren en de stiknaad van de elementen die terugkomt in de rugkussens.

De designklassiekers ken je. Je waardeert ze om 
hun tijdloze vormen, hun comfort, vakmanschap 

en vooruit, om hun status. Ze maken een interieur 

compleet. Dat is waar. Maar maken ze jouw 

interieur ook bijzonder? Onderscheidend? Als het 

iets vooruitstrevender mag zijn, maar zeker zo 

waardevol, kijk dan eens naar EYYE: een nieuw 

platform voor Dutch Design. 

EYYE geeft Nederlandse ontwerpers de kans 

hun droom waar te maken: het creëren van de 
klassiekers van de toekomst. Innovatieve meubels 

met een eigentijdse look, design voor iedereen 

die houdt van een persoonlijk interieur dat zich 

onderscheidt van de massa. 

MOOI, MODULAIR EN MULTIFUNCTIONEEL

Afgebeeld: EYYE Cella, design Studio Tom Dissel



Mooi, multifunctioneel en een klassieker van de 

toekomst; bij de modualire bank Etcetera draait 

het allemaal om zijn elegante, uitgebalanceerde 

proporties. 

Het ruimtelijke effect van Etcetera wordt versterkt 

doordat de bank hoog op zijn poten staat. De ovale 

poten kunnen een kwartslag worden gedraaid, 

waardoor de bank een andere uitstraling krijgt. 

Slim is de subtiele bolling van de armen, zodat je 

daar comfortabel tegenaan kunt leunen zonder dat 

je een kussen nodig hebt. Hierdoor blijft een extra 

breed zitgedeelte over, wat samen met de zitdiepte 

van 89 cm, bank Etcetera heel comfortabel maakt.

“EEN EIGENTIJDS 

ONTWERP MET 

VEEL MOGELIJKHEDEN”

UITGEBALANCEERD



ALTIJD DE JUISTE TAFEL

Flexibiliteit

Vier hoogtes

Twee vormen

Handig om te weten: de positie van de poten kun 

je zelf bepalen, waardoor je extra stoelruimte 

aan de lange zijde of juist aan het hoofd van de 

tafel creeërt.

Alle tafels van EYYE zijn verkrijgbaar met 

een rechthoeking blad. Daarnaast zijn -met 

uitzondering van model Sving-  alle tafels ook 

verkrijgbaar met een ovaal blad. 

Niet alle stoelen hebben dezelfde zithoogte 

en daar hebben wij onze tafels op aangepast. 

De tafels zijn zó ontworpen dat ze qua hoogte 

kunnen matchen met bijna alle stoelen. 



Deze stoel wordt gegarandeerd de lievelingsplek 

in huis, want Puuro is de allereerste draaifauteuil 

met kantelmechanisme in de collectie van EYYE. 

Dankzij de intensieve aandacht die besteed is aan 

de ergonomie beschikt de fauteuil over uitstekend 

zitcomfort. De organisch gevormde zitschaal biedt 

een gevoel van geborgenheid, terwijl hij tegelijkertijd 

een mooie omlijsting is van het rug- en zitkussen. 

Puuro fauteuil

RELAX



We houden als Nederlanders van mooie stoere korte 

één-lettergreep-woorden.  Het begon al met aap-noot-

mies. We groeiden op met brood, kaas en melk. 

en vele hebben kort namen zoals Jan, Piet, Kees, Mies, 
Loes of Bep (de langere namen niet tekort gedaan 

natuurlijk). We zeggen de dingen graag kort en 

krachtig: recht op het doel af! Niet teveel praten er 

moet aangepakt worden. 

Niet zo gek voor een land dat zich uit de zee ontworsteld 

heeft en gewend is tegen de wind in te fi etsen (al 
is het nu vaak met elektrische ondersteuning.) Na 

Rembrandt met zijn immens grote Nachtwacht, leerde 

Mondriaan ons juist de beelden terug te brengen naar 

de die we zien terug te brengen naar de essentie. 

Alleen strakke vormen en primaire kleuren. Als strakke 

bollenvelden op vruchtbare bodem achter de zee met 

heldere kleuren in de zon. 

Zo willen velen ook graag wonen in strakke vormen, 

sobere materialen met accenten in kleur.

We willen de dingen zoveel mogelijk in de greep 

van onze hand kunnen houden: als woorden van één 

lettergreep. 

We zijn immers een volk van aanpakkers:  We leerden 

ons land met onze handen uit klei of zand op te 

bouwen en te beschermen tegen de zee.  

JUIST DAAR OP DE GRENS VAN 
WATER EN LAND DEDEN WE 
INSPIRATIE OP VOOR EEN NIEUW 
STOER HOLLANDS MEUBELMERK

“UIT 1 HAND GEGREPEN”



Waar de golven van de zee 

proberen het land terug te winnen 

tegelijk onze zorgen kunnen 

wegvoeren 

om de geest weer te verfrissen 

en voor nieuwe inspiratie te zorgen. 

Daar waar we zomaar een zeehond 

verliefd in de ogen kunnen kijken

Waar stoere vissers op garnaal 

en mossel vissen

Waar de zee gebroken wordt 

door duin, hout of basalt

Waar schapen wollig 

de wacht houden 

En de mens voor werk, wonen 

of vakantie overvaart

Die oerhollandse elementen 

brachten we samen in een totaal 

nieuw woonconcept stoer, duurzaam, 

kort en krachtig,

uit een hand gegrepen,

geen woord teveel

uit zee klei en zand voortgekomen,

door hout uit eigen bossen gebouwd 

door vakmensen gestoffeerd met 

natuurlijke kleuren en materialen 

rustgevend als de zee

Daar waar we weer nieuwe grip 

proberen te krijgen op het leven 

waar we uitrusten

van al het wel en wee

waar we ook leren over de 

kwetsbaarheid

van natuur en leven

Meubels vanuit een wijdse blik

maar intiem als een strandhut

waard om gezien te worden

en je woonruimte te maken

tot een plek

om je weer terug te brengen tot

de essentie van het leven



De Blos is een typisch studiomik. model. Een stoer 

ontwerp met strakke vormen maar is geen pure kubist. 

studiomik. heeft juist van de strakke vormen een nieuwe 

geraffi neerde compositie gemaakt waardoor je er net als 
in de natuur nooit op uitgekeken raakt. Wie op het strand 

langs een rij strandhuisjes wandelt raakt ondanks de 

schijnbaar gelijke vormen toch niet uitgekeken. Wie goed 

kijkt naar de vormentaal van de Blos ziet verschillende 

lijnen bij elkaar komen (insert poot). Dit maakt  de Blos tot 

een degelijke basis voor je woonkamer. Een bank waarop 

je heerlijk kunt relaxen na een stevige wandeling door het 

leven waarvan je een gezonde blos op de wangen kreeg.

Leverbaar in stof vanaf

3-zits ¤ 1979,- en 2-zits ¤ 1669,- 

BLOS

Zoals afgebeeld 

3-zits ¤ 2149,- en 2-zits ¤ 1879,-



We vonden een passende naam voor deze collectie. 

Een naam die focust, die zich richt op de kern, die mikt 

op een moderne koper die weet wat hij of zij wil, die 

wars is van opsmuk en verlangt naar de stoere levens-

elementen. Doe maar gewoon, mik maar op de essentie 

van ons bestaan, wat je in een hand kunt vasthouden is 

vaak al voldoende en het mooiste….

Er kwam een woord naar boven om dit samen te vatten. 

In een greep: een mik, een stoer brood met volle 

ingrediënten, mijn oma hield het vast in haar ene hand 
en sneed de dikke plakken af met haar andere hand. In 

dat brood werden al die stoere Hollandse elementen 

verenigd, gebakken tot een heerlijk geheel, als basis 

waar je nog van alles aan toe kon voegen. Het nieuwe 

oer-Hollands meubelmerk zou voortaan gaan heten:

Voor wie mikt op de essentie van het leven

Voor wie mikt op duurzaamheid 

Voor wie mikt op sobere materialen

Voor wie mikt op wonen met een wijdse blik

Voor wie mikt op wonen in eerlijke materialen

Voor wie mikt op wonen in sobere vormen

studiomik. ontwerpt met duurzame materialen

studiomik. ontwerpt met Hollandse designers

studiomik.ontwerpt met passie 

studiomik. ontwerpt begrijpelijke vormen: 

‘uit één hand gegrepen’ 

‘UIT EEN 
HAND GEGREPEN’

‘ ‘



Dat studiomik. bij dit model voor 

de naam Nest koos kan niemand 

verbazen. Één van de grootste 

kunstwerken die de natuur ons laat 

zien is de ingenieuze bouw van 

een vogelnest. Met eenvoudige 

materialen wordt stukje bij beetje 

gebouwd aan een van de belangrijkste 

basisbehoeften van mens en dier: 

Een veilige warme plek om te wonen. 

Een nest is de meest elementaire 

uitdrukking van ons interieurvak. 

We helpen graag mee om uw eigen 

vertrouwde ‘nest’ vorm te geven. Dit 
model omarmt u,  uw gezinsleden en 

gasten als het ware. De opvallende 

grote losse kussens zorgen voor een 

aangenaam warm gevoel en voegen 

zich gemakkelijk naar uw zit of lig 

behoefte. studiomik. legde met dit 

model de stevige basis en samen met 

onze stylisten en verkoopadviseurs 

geven we uw eigen nest graag een 

persoonlijke extra invulling. 

Leverbaar in stof vanaf ¤ 2789,-

N E S T

Zoals afgebeeld 

hoekcombinatie ¤ 3289,- 



P RO N K

Oudere huizen hadden vaak een pronkkamer. Alleen speciale personen 

mochten er op bijzondere momenten van het leven komen. Vanuit de 

open-mind van studiomik. willen we meubels ontwerpen die royaal en 

uitnodigend zijn voor ons gezin, familie, vrienden en onverwachtse (on)

bekenden.  Pronk is ontworpen als een open uitnodigende hand. Een bank 

om de ander te ontmoeten, bij te praten of heerlijk te ontspannen naar een 

fi lm te kijken en weg te dromen als bij een prachtige zonsondergang. Een 
bank die zich opent als een oester en de mooiste dingen naar voren brengt: 

de mooiste parels van ontmoeting.  Een bank om mee te pronken!

Leverbaar in stof vanaf ¤ 3099,-

Zoals afgebeeld 

hoekcombinatie ¤ 3499,-



De naam Fiks voor dit model is geïnspireerd door de 

gedachte dat juist de eenvoud en beperking vaak de 

meeste kracht uitstraalt. Het woord fi ks betekent immers 
krachtig, fl ink, robuust en groot. Denk maar aan een 
‘fi kse stijging van…..’ Maar tegelijk betekent fi ks ook 
gezond, kloek en knap. Denk maar aan wat we zeggen: 

‘een fi kse oudere’. studiomik. is erin geslaagd een model 

te ontwerpen dat zowel kracht als een zekere rankheid 

uitstraalt en in maat beperkt is. Niet een makkelijke 

opdracht maar ze hebben het gefi kst!

Leverbaar in stof vanaf ¤ 2079,-

F I K S

Een model voor zowel 
kloeke jongeren als ferme 
ouderen die fiks in het 
leven staan......en zitten.

Zoals afgebeeld 

3-zits ¤ 2079,-



Meubelen maken is een vak. Een vak met historie en (familie-) 

tradities. Bree’s New World heeft zijn oorsprong in 1897, toen geheten 

“Stoomtimmerfabriek De Akerboom”. De ambachtelijke traditionele 

stoomtimmerfabriek van weleer is getransformeerd tot een modern 

ontwerpbedrijf met eigentijdse meubelen van spraakmakend ontwerp. 

Alle verschillende generaties van familie Van Bree werkten in deze unieke 

meubelfabriek. Vanaf het eerste idee van een nieuw meubelontwerp 

tot en met de afl evering bij de klant zijn mensen onmisbaar. Door hun 
kwaliteiten en hun gevoel bij het produkt bepalen zij de kwaliteit van 

het merk. Zij maken dat wij topprodukten leveren in Nederland en ver 

daarbuiten.



DESIGN STOELEN

LUNETTE



LIBRA TAFELS

De Libra, een unieke design eettafel waarbij functionaliteit en 

schoonheid volledig met elkaar in harmonie zijn. Deze grote eettafel 

steunt op slechts één poot, maar is desondanks zeer sterk en stabiel. 

Waar je hem ook neerzet, de Libra trekt je aandacht door zijn niet 

alledaagse design. Voor wie denkt dat je er alleen aan kunt eten, 

neem eens plaats. Zijn ruimhartig karakter en enorme beenruimte 

maken de Libra tafel geschikt als de ideale “natafel” bij u thuis, als 

bureau- of conferentietafel. De eettafel Libra is naast rechthoeking, 

ook leverbaar met ovaal of tonvormig tafelblad.

Libra  rechthoek



INVITO

TWINNY 

TAFELS

CENTER 

TAFEL

BUTTERFLY 

STOELEN



Zelfverzekerde bogen en afgeronde lijnen. Een onderstel 

van hout en metaal in ongestructureerde lijnen en zo 

de perfecte match voor de Cosy-stoelen. Een blad met 

verrassend veel fi nesse. De tafel Eclipse onthult een 
verlangen naar extreme lichtheid.

Eclipse

Wij ontwerpen voor u hedendaagse tafels en stoelen, praktisch en gemaakt van 

kwaliteitsmaterialen. U kiest de kleur, de bekleding en de gebruikte materialen en bepaalt 

elke optie…

Onze meubels worden stuk voor stuk op aanvraag geproduceerd, volgens de specifi eke 
wensen van onze klanten. Het resultaat: meubels die perfect passen bij u en uw interieur.
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Aura

MOOD 95

Kalmte en rust, daar staat de nieuwe stoel Aura voor. Aura 

wordt gekenmerkt door haar eenvoudige lijnen en het 

functionele karakter. De gewatteerde rug nodigt uit tot 

ontspanning. De kegelvormige poten, in hout of metaal, 

zorgenvoor een subtiel vleugje elegantie. 

Met zijn kuip voorzien van armleuningen is één ding 

duidelijk: deze stoel Mood 95 is ontworpen voor optimaal 

zitcomfort. Zoals alle stoelen in deze collectie, is deze 

volledig personaliseerbaar: van de bekleding tot het 

onderstel.



NOW! Time
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NOW! Easy

Licht en universeel. Wie voor now! easy kiest, krijgt 

een allround talent op het gebied van individuele 

woninginrichting. Verschillende kastelementen, vitrines 

en hangelementen vormen de basis voor een overtuigend 

simpel woonconcept. Alle elementen zijn combineerbaar 

en ultraflexibel. Ze kunnen worden neergezet, gestapeld 
of gehangen en ze zijn puurwit gelakt. 



NOW! no. 14

Eenvoudig maar indrukwekkend: hou je van bijzondere 

dingen, maar stel je een rechtlijnig, tijdloos en helder 

design op prijs? Dan is now! no.14 wat je zoekt. Hoogglans 

geaccentueerd met structuuressen of kernnoten – maar 

ook met geraffineerde elementen van glas: innovatieve 
glaskappen transformeren sideboards tot extravagantie 

vitrines en wandplanken tot expositievlakken.



NOW! Vision

now! vision maakt gelukkig – met zijn klassieke sobere uitstraling, maar wel heel speels qua opbouw en 

verkrijgbaar in vele varianten. Dankzij het aanbouwsysteem kun je al je ideeën realiseren: neerzetten, 
ophangen, rangschikken, open, met glas of gesloten, eenkleurig of geaccentueerd, in lak, hoogglans en hout. En 

altijd van allerbeste kwaliteit. Naar wens zelfs verkrijgbaar met eigen soundsysteem.
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NOW! BY HÜLSTA

NOW! Time

now! time betekent “op je plaats”, “klaar ... af”: wonen, 

slapen, eten en werken - precies zo als jij wilt. Verveling 

zal met dit aanbouwsysteem niet gauw ontstaan, want 

je kunt de elementen, naar believen, naast of op elkaar 

zetten en de uitvoeringen bepaal je zelf. Voor deze woning 

en alle andere die nog volgen.

NOW! BY HÜLSTA

NOW! Time

now! time betekent “op je plaats”, “klaar ... af”: wonen, 

slapen, eten en werken - precies zo als jij wilt. Verveling 

zal met dit aanbouwsysteem niet gauw ontstaan, want 

je kunt de elementen, naar believen, naast of op elkaar 

zetten en de uitvoeringen bepaal je zelf. Voor deze woning 

en alle andere die nog volgen.



S6 - BEEK

MAUPERTUUS - HENK  VOS

BEEK fabriceert sinds 1995 salontafels die zich 

kenmerken door hun flexibiliteit en sobere 
vormgeving. Sinds 2004 is het bedrijf gevestigd in 

Uden, NL. 

Aangezien wij vooraf niet weten in welk interieur 

onze producten geplaatst worden zijn vrijwel alle 

modellen uit de BEEK collectie op maat en in 

diverse uitvoeringen leverbaar.

Bij de ontwikkeling van de modellen is flexibiliteit 
dan ook een belangrijk criterium. Uw persoonlijke 

wensen staan centraal bij de mogelijkden in 

afmeting, vorm, hoogte, kleur en materiaalkeuze. 

Glas vorm de kern van de BEEK collectie.  
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TIGA biedt u de mogelijkheid uiterst flexibel te 
‘componeren‘ met materialen en vormen. Natuursteen, 
hout, en/of glas zijn met elkaar te combineren tot een 

warm geheel van ronde, vierkante en rechthoekige 

vormen. De mogelijkheden de diverse modellen in, 

over en onder elkaar te plaatsen geven het geheel een 

bijzonder karakter. 

T IGA

Fender kenmerkt zich door de fraaie, verjongde 

randafwerking die de uitstraling van natuursteen 

een extra dimensie geeft. Reden waarom deze 

afwerking relatief weinig voorkomt is dat de 

randafwerking altijd nog handmatig geschiedt. 

De bladen zijn daarnaast uiterst vriendelijk 

vormgegeven. De zgn ‘bootvormen’ houden 
het midden tussen ovaal/rechthoekig of rond/

vierkant.

Design: BEEK

Design: BEEK



Wat in 1998 ooit begon als 

een sofa tafel is inmiddels 

uitgegroeid naar een programma 

wat bestaat uit bijzettafels, 

salontafels, sideboards, sidetables, 

ruimtedelers en zelfs volledige 

kastenwanden. Nog wekelijks 

voegen interieur architecten 

bijzondere uitvoeringen aan dit 

programma toe.

CUBIC - BEEK



Cubic vormt een unieke collectie 
bijzonder flexibele meubelen 
die zeer persoonlijk kunnen 

worden ”ingekleurd”.

Afmetingen vormen geen beperking bij deze modellen. Frames 

kunnen in verstek geborsteld RVS uitgevoerd worden maar 

ook in een breed scala aan kleuren. Gaat uw voorkeur uit naar 

hout, glas, natuursteen of een combinatie van deze materialen, 

Cubic geeft u de mogelijkheid naar hartenlust te combineren. 

De sobere doch slanke constructie is dan ook op fraaie wijze in 

te passen in een veelvoud van interieur stijlen en daarmee een 

elegant instrument voor menig interieur architect.



KWA L I T E I T, 

A U T H E N T I C I T E I T, 

F L E X I B I L I T E I T E N 

M O D U LA I T E I T 

Cas is een ultra-modulair kastensyteem 

opgebouwd vanuit een strakke geometrie 

en gebaseerd op een ragfi jne afwerking en 
slimme details. 

De heldere vormgeving biedt iedereen de 

mogelijkheid om aan de hand van diverse 

modules, dunne tabletten en inspirerende 

materialen een autentiek meubel te 

kneden en samen te stellen naar wens en 

naargelang de beschikbare ruimte.

Systeem Cas vindt naadloos zijn weg 

in de woon- en eetkamer, maar ook in 

de slaapkamer, kinderkamer en kantoor. 

Het systeem, stimuleert creativiteit en is 

essentieel in ieder interieur op maat van de 

bewoner.



COMBINEER DIVERSE 
KLEUREN EN MATERIALEN 
& CREËER VERRASSENDE 

MEUBELS

Cas is ontworpen om ruimtelijke 

composities te maken in fuctie 

van uw beschikbare ruimte.



Brink & Campman produceert al sinds 1897 

kwalitatief hoogwaardige vloerkleden. De combinatie 

van meer dan 100 jaar ervaring, vakmanschap en 

voortdurende productieontwikkeling maakt dat Brink 

& Campman een begrip is in binnen- en buitenland. 

‘Made in Holland’ is de titel die ze dan ook met trots 

voeren voor de Brink & Campman collectie. 

Alle vloerkleden van Brink & Campman zijn ontstaan 

in de eigen design studio. Beginnend met een mooi 

garen, geïnspireerd door trends of gefascineerd door 

de mogelijkheden van een techniek, ontwikkelen de 

designers de unieke kleden in de collectie. 



Brink & Campman heeft zich door de jaren heen 

gespecialiseerd in verschillende kwaliteiten 

vloerkleden. Iedere kwaliteit heeft zijn eigen 

uitstraling, eigenschappen en mogelijkheden. 

Door de verscheidenheid aan technieken, die 

altijd vertaald worden in het kenmerkende Brink 

& Campman handschrift, ontstaat de diversiteit in 

onze collectie.

Naast de standaard maten uit de collectie geven ze 

u bij Brink & Campman ook de mogelijkheid om in 

diverse dessins of kwaliteiten een afwijkende maat 

te bestellen.



MOVANI Teun bank, MOVANI Fonko fauteuil, MOVANI Hugo salontafel



MOVANI is een eigentijds meubelmerk dat zich 

onderscheidt door een uitstekende kwaliteit, 

onderscheidend design en eigenzigge uniciteit 

met bovendien een vriendelijke prijs. De MOVANI 

collectie is een bijzondere selectie meubelen 

gemaakt door zeer gerenommeerde Nederlandse 

meubelswinkels vanuit een generatielange schat 

aan ervaring. De MOVANI meubelen vervullen 

een eigen plaats te midden van de bekende 

nationale en internationale topmerken. MOVANI 

staat voor beweging en is symbolisch voor de 

moderne mens die voortdurend in beweging is 

om nieuwe dingen te ontdekken en te beleven, 

waarbij het meubel ons juist dient te bewegen 

tot rust, ontspanning en reflectie. Tegelijk duidt 

MOVANI ook op de Italiaanse designspirit die 

voortdurend het meubel wil herontdekken 

en opnieuw vormgeven zodat het past bij de 

moderne mens. 



Get connected op je eigen Hotspot. Natuurlijk ben je 24/7 online. Jij zorgt, dat je 

altijd je eigen WIFI Hotsport vindt met access tot al je vrienden. 

Sit down, chill en get connected op je eigen real-life Hotspot, de perfecte 

hangout om mensen van vlees en bloed te ontmoeten. Neem plaats op deze 

loungebank, ontworpen door Hugo de Ruiter, met ruim voldoende plek voor het 

hele gezin en al je vrienden. Lig lekker lui onderuit of zit actief en kijk elkaar 

in de ogen, luister één op één naar wat jouw vrienden je te vertellen hebben. 

Vertel over je eigen belevenissen en ervaar de experience van echt contact. 

Jouw Hotspot is er helemaal klaar voor 24/7. 

Ontwerper Hugo de Ruiter heeft zich laten inspireren door de Bauhaus periode 

uit begin vorige eeuw met zijn enkele lijnen en no-nonsense vormgeving: 

strak, eenvoudig en zeer functioneel. Verschillende materialen die tot dusver 

nooit samen werden gecombineerd in meubelen gaven aan de meubelen van 

Bauhaus een eigenzinnig karakter. In de kunst kennen we dit in de werken van 

Mondriaan, die in deze fi losofi e de kunstbeweging de Stijl had opgericht. Juist 

in die eigenzinnigheid, die zo kenmerkend was voor de Bauhaus architecten, 

herkende Hugo de Ruiter en MOVANI zich. Hugo vertaalde dat in een prachtige 

fauteuil, die weliswaar knipoogt naar toen maar geheel nieuw is vormgegeven 

met de technische mogelijkheden van nu.

MOVANI HotspotMOVANI Bouwhuis



MOVANI Atos is een opvallende bank met eigenwijze look. De blokvormige 

elementen op sierlijke pootjes hebben een wat nonchalante uitstraling. Atos 

is leverbaar in verschillende elementen en afmetingen, waardroo het vele 

mogelijkheden biedt. Daarnaast bepaalt u uw eigen zitcomfort. De zitkussens 

zijn te leveren in zowel foam als dons, die u naar wens kunt bekleden met 

verschillende stof- en leersoorten in diverse kleuren. Standaard geleverd met 

afneemmbare hoes.

MOVANI Atos



Met de Camera Feather, exclusief voor Movani, maakt u van de zitbank 

eenvoudig een loungebank. Door middel van de inklapbare rug verstelt u het 

model eenvoudig naar de gewenste zit- of lighouding. En met een verstelbaar 

systeem voor verschillende zitdieptes. Bankstel Camera Feater van MOVANI is 

leverbaar als 2-zits, 2,5-zits, 3-zitsbank en in verschillende hoekcombinaties. 

Leverbaar in diverse stoffen, met afneembare hoezen. 

MOVANI Camera



SHOPPING PAGE

MOVANI Piedra & MOVANI MiamiMOVANI MiamiMOVANI Piedra

MOVANI Narbonne



MOVANI LotteMOVANI Luxor

Jess Bastia 

voor MOVANI

MOVANI Bouwhuis fauteuil

MOVANI Politano MOVANI Friso

MOVANI Lotte & MOVANI Bouwhuis



De MOVANI Irene combineert finesse en comfort optimaal. Door de verstelbare 

hoofdsteunen geeft de bank steun aan ieder die op de bank plaats neemt 

maar blijft de bank ook elegant in de woonkamer. De Irene is verkrijgbaar als 

hoekcombinatie of als losse bank waarbij de verstelbare hoofdsteunen altijd 

standaard zijn. Daarnaast heeft u keuze uit twee verschillende mogelijkheden 

in zitverdeling.

MOVANI Irene



Bank Holeta van MOVANI is een ruime bank welke wordt gekenmerkt door een 

combinatie van organische, zachte vormen en moderne strakke lijnen. De vele 

elementen van de Holeta zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, uitvoeringen 

en zitdieptes waardoor het eenvoudig mogelijk is een ruime bank te creëren 

die volledig aansluit op de persoonlijke woonwensen. De royale zitkussens en 

losse rugkussens van de bank zijn gevuld met hoogwaardige materialen en 

bieden een subliem zitcomfort. Door de toevoeging van extra rugkussens kan 

de zitdiepte van de bank naar wens worden verkleind. Optioneel is de bank te 

voorzien van verstelbare hoofdsteunen welke de hoogte van de rugleuning 

verlengen om zo meer ondersteuning te bieden. 

Het moderne design en de verbazingwekkende combinaties van lengtelijnen 

en puurheid kenmerken de bank MOVANI Helena. Deze bank maakt uit van een 

zeer groot progamma waardoor de bank in stappen van 20 cm te vergroten en te 

verkleinen is. Hiermee heeft u ontelbare keuzes in afmetingen en configureert 

u de bank die perfect in uw woonkamer past. Daarbij is de Helena standaard 

uitgevoerd met verstelbare hoofdsteunen en kan de bank uitgebreid worden 

met talloze mogelijkheden zowel manueel als elektrisch.

MOVANI Holeta MOVANI Helena



Relaxfauteuils

MOVANI 

Sedika

MOVANI 

Savona

MOVANI Savone fauteuil, MOVANI Vision Next



De ontwerper van deze stijlvolle designbank koos voor een subtiel metalen 

frame als basis. Bij veel banken is de constructie nagenoeg niet zichtbaar maar 

bij de Frame maakt het deel uit van het totale design. Door zijn minimalistische 

lijnenspel en strakke stoffering past de bank in vele interieurs. Voor een 

optimaal zitcomfort, dat u zelf zou moeten aanvoelen, is gekozen voor de beste 

materialen zoals ‘memory forma’ dat optimaal vorm herstellend is. 

De Adami is bij uitstek een model dat ruimte schept in uw interieur. Dankzij 

een groot aantal maatmodules, die door hun vorm eenvoudig schakelbaar zijn 

kunt u elke gewenste opstelling samenstellen. Hoewel deze schakelbank een 

hoge mate van functionaliteit heeft, straalt hij tegelijkertijd ook een prettige 

huiselijke sfeer uit. Door het gebruik van luxe vullingen en prettig aanvoelende 

stoffering nodigt de bank uit om heerlijk te relaxen!

MOVANI Frame

MOVANI Adami



Bank Teun van MOVANI wordt gekenmerkt door zijn strakke lijnen in combinatie 

met zachte, elegante vormen. Een interessant contrast dat de bank een 

uitnodigend uiterlijk geeft. Door de bijzondere afwerking van de buitenzijde 

van het meubel komt Teun ook vrijstaand in de ruimte perfect tot zijn recht.

Een opvallende en ruime hoekbank, waarbij u met het hele gezien geniet 

van subliem zitcomfort. Door de elementen zelf samen te stellen en uit te 

voeren in uw favoriete kleuren en materialen, maakt u ban deze hoekbank een 

persoonlijke leefbank.

MOVANI Teun MOVANI Elements

Model Grato doet zijn Italiaanse naam eer aan: een dankbare bank voor 

multifunctioneel gebruik. Een bank zonder opsmuk maar met hier en daar een 

goed gekozen lijnenspel dat precies daar het raffinement geeft waar u het mag 

verwachten. 

Een opvallende en ruime hoekbank, waarbij u met het hele gezien geniet van 

subliem zitcomfort. Door Stijlvolle bank met een comfortabele zit. De brede 

armleuningen met een balling aan beide zijden en het opvallend vormgegeven 

zwarte onderstel geven de bank een speelse uitstraling. 

MOVANI Square / Grato MOVANI Move



Ontwerpen Arjan van Dijk

MOVANI Humbo MOVANI WendoMOVANI FonkoMOVANI Fonko

MOVANI Dito



Een jong design maakt de eetkamerstoel Granada (met armleuning) uit de 

MOVANI collectie tot de perfecte eetkamerstoel voor in keuken of eetkamer. 

De zitting is comfortabel gevormd en het RVS onderstel staat stevig op de 

grond met of zonder wielen. Eetkamerstoel Granada is ook mogelijk zonder 

armen (MOVANI Alice), als freischwinger (MOVANI Swing)  en als eetkamerbank 

(MOVANI Granada). Dit model is verkrijgbaar in diverse kleuren leder. Maak uw 

eetmoment extra speels door de armstoel te combineren met de bijpassende 

eetkamerbank.

MOVANI Soho

90 45 56 48

A
R
M

67 91 43 45 49



Esmee 3-zitsbank van Movani heeft een royaal zitoppervlak waardoor er genoeg 

ruimte is om heerlijk te relaxen. Het strakke design en de ranke poten van deze 

bank zorgen ervoor dat Esmee goed aansluit bij diverse woonstijlen. Naast 

getoond model is de bank verkrijgbaar in diverse stofsoorten en afmetingen.

MOVANI Esmee

MOVANI Smile

MOVANI Esmee bank, MOVANI Smile fauteuil



MOVANI 

KAST OP MAAT

MOVANI Kasten op maat (voor minder dan 

confectie prijzen) Bij het vormgeven van een 

kast/wandmeubel lopen we nogal eens tegen 

de beperkende kaders van de verschillende 

fabrikanten op. Ieder heeft zijn eigen 

‘confectiematen’ met meer of minder afwijkende 

mogelijkheden. MOVANI besloot de productie 

in eigen hand te nemen middels een eigen 

producten die werkelijk (bijna) alles op maat en 

wens kan maken. Van het kleinste TV meubel tot 

de grootste kastenwand: het kan allemaal!

U zelf bepaalt de uitvoering, afwerking, materiaal 

en kleur. Ook speciale wensen om apparatuur of 

andere zaken weg te werken is geen probleem. 

Samen met onze ontwerpers gaan we graag 

voor u aan de slag om een persoonlijk meubel 

te vormen dat geheel naar uw wens is. Naaste 

de onbeperkte mogelijkheden is natuurlijk ook 

de prijs van belang. We kunnen er kort over zijn: 

onze kasten op maat uit eigen fabriek zijn zeer 

concurrerend met de ‘confectie’ kansen en vaak 

zelfs nog (aanzienlijk) voordeliger!

Een kast op maat past dus niet allen in 

centimeters maar ook in euro’s bij uw maat!



MOVANI 

JASON

Een perfecte samenwerking tussen 

Italiaans vakmanschap en kwalitatief 

design. De collectie Jason staat voor 

een industrieel concept, waarbij 

design en technologisch onderzoek 

altijd gecombineerd worden met 

het vakmanschap van details en 

afwerkingen.



Verlichting

MOVANI Dish



MOVANI Mic en Olaf

MOVANI 

Small Jorn

MOVANI 

Mads

MOVANI 

Mic

MOVANI Ilmari

MOVANI 

Kaj

MOVANI 

Kaj
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MOVANI Levanto MOVANI Move

MOVANI Keranio

MOVANI Casado

MOVANI Belleza

MOVANI Jack

MOVANI Class



MOVANI Moreto

MOVANI Jheronimus

MOVANI Bouwhuis fauteuilMOVANI Nuoro MOVANI Hugo

MOVANI Moreto & MOVANI BouwhuisMOVANI Cerami



Geen enkel detail van het ontwerp van de Noah tafel is gelijk. Deze bijzondere 

vijfhoekige tafel rust op 3 poten, elk in een andere richting en in een andere 

vorm. Deze tafel biedt voldoende ruimte voor grote gezelschappen maar blijft, 

door zijn bijzondere vorm, ook intiem wanneer er even geen bezoek is. De Noah 

wordt in verschillende houtsoorten en afwerkingen geleverd. Of u nu voor 

iepen gaat op gezeept Europees noten; de tafel Noah is een ware blikvanger!

MOVANI Noah

Standaardmaten Noah

210x120cm | 240x150cm 

250x150cm | 270x180cm 

280x160cm | 300x210cm 

320x140cm



De bert plantagie collectie bestaat uit tijdloze en tegelijk 

eigentijdse design meubelen. Het Dutch Design meubelmerk 

behoort tot de top van Nederlandse meubelproducenten. 

In samenwerking met getalenteerde designers als Stefan 

Steenkist, Frans Schrofer, Thijs Smeets en Hans Daalder 

is een brede collectie neergezet met maatwerk als 

speerpunt. De collectie van bert plantagie staat bekend om 

de vele mogelijkheden: de meubels worden op bestelling 

in eigen beheer met de hand vervaardigd en bieden een 

ongekend scala aan persoonlijke finesses als duo-stoffering, 

onderstellen op maat en in kleur, evenals vele optionele 

maatvoeringen. 
Afgebeeld: Zyba 
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RENIO

Bank Renio is te herkennen aan de doorlopende armen die de zitting en 

losse rugkussens lijken te omhelzen. De strakke stoffering en chique 

rugborden geven deze 2,5-, 3- of 3,5-zitter iets stijlvols, waardoor het 

geheel de indruk wekt perfect in balans te zijn.
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Een kolompoot met viertenige voet kenmerkt tafel Carve. Deze 

kan voorzien worden van een ovaal, rond of rechthoekig blad in 

diverse uitvoeringen.

CARVE

Afgebeeld: tafel Carve rond - stoel Maple 
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TIBBE

Een klassieke fauteuil met een 

knappe retro-uitstraling, dat is de 

Tibbe. Het frame van deze door 

Stefan Steenkist geschapen stoel 

is deels opgebouwd uit dubbele 

buis, welke op de plek van de 

armrusten standaard subtiel 

bekleed wordt met hetzelfde stof/

leer als het zitvlak. Zo geraffineerd! 

Deze comfortabele fauteuil past in 

ieder interieur, van conventioneel 

en industrieel tot en (post)modern 

en avantgardistisch.

TIBBLE BENCH TIBBLE CHAIR
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BOND BOND 

HOCKER

OXXI

Tafel Oxxi dankt haar naam aan 

het creatieve onderstel met de 

beeldbepalende X poot. 

Deze mooie tafel is uitgevoerd 

met een subtiel dun tafelblad in 

speelse bootsvorm. 

Door de vrije hoeken heeft u de 

mogelijkheid ruime zitplaatsen 

te creëren aan tafel.
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De liefde voor ons vak is wat ons verder brengt 

en wij zijn trots op onze collectie. Design on 

Stock is een Nederlands meubelmerk en onze 

ontwerpen worden in eigen beheer in Nederland 

geproduceerd. Daarom krijgen al onze meubels 

het kwaliteitsstempel ‘Made in Holland’.

Géén lange levertijden, géén ingewikkelde 

servicevoorwaarden, maar prachtige   

designmeubels tegen een scherpe prijs!
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CASCADE
‘De ultieme royale bank om heerlijk in neer te ploffen, dat 

is Cascade. We hebben het luxueuze gevoel van het model 

benadrukt door de wat lossere stoffering en de schuine 

rug, die beide een uitnodigend effect geven. Om een rank, 

horizontaal silhouet te creëren hebben we de onderkant 

bewust heel slank gehouden en goed nagedacht over de 

detaillering van de stiknaden van zowel de bank als de 

rugkussens. 

De bank staat hoog op zijn subtiel vormgegeven poten, 

die iets naar binnen zijn gepositioneerd. Hierdoor ontstaat 

een extra ruimtelijk gevoel. De naam weerspiegelt de 

gelaagdheid van het ontwerp: Cascade betekent een 

waterval die uit verschillende niveaus bestaat.’

DESIGN : STUDIO TOM DISSEL



296

Komio is een fauteuil die 

past in elk interieur door 

zijn minimalistische en 

tegelijkertijd organische 

vormgeving. In een 

gekleurde stof oogt het 

ontwerp lekker eigenwijs, 

in een aniline leersoort 

wordt het een echte 

klassieker. Door de 

luchtige vormgeving kun 

je hem overal neerzetten: 

Komio zal het zicht niet 

snel belemmeren. Hoewel 

de fauteuil mooi rank 

is vormgegeven, zit hij 

verrassend comfortabel.
DESIGN : STUDIO FOORUMI

KOMIO
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NOSTO

Nosto combineert comfort met looks. In 

het ontwerp hebben we veel aandacht 

besteed aan de geometrische patronen, 

die gevormd worden door de stiknaden. 

In veel opzichten is Nosto een unieke 

fauteuil in de collectie van Design on 

Stock: het is de enige fauteuil die met 

kantelmechanisme verkrijgbaar is. Het 

kantelmechanisme en de bijbehorende 

poef zorgen voor ongekend comfort; het 

(optionele) hoofdkussen zet de puntjes op 

de i. Deze draaifauteuil zit zo behaaglijk 

dat u er heerlijk in kunt wegdromen.

DESIGN : STUDIO TOM DISSEL
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DJENNE

BLOQ

HEELZ

AIKON

AMRA

BYEN 

LOUNGE

GOLA

CAVALETTA
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Havee is nog maar een van de weinige meubelfabrieken in Nederland die alle facetten 

van het meubelmaken zelf uitvoert. Van het vervaardigen van de houten rompen, het 

patroontekenen, het snijden van de stoffen en de ledersoorten, het stikken en het 

montagewerk… alles gebeurt er nog op ambachtelijke wijze. En daar ligt 64 jaar gedegen 

kennis en vakmanschap aan ten grondslag. 

Afgebeeld: Cloak Sky
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CLOAK STONE
Als een horizon loopt de opening 

tussen zitting en rug dwars 

door het nieuwe model “Stone” 

van de collectie Cloak van 

zitmeubelfabrikant Havee Meubelen 

uit Culemborg. Een uitgekiende, 

elegante pootconstructie zorgt 

voor stabiliteit én een fraai detail 

in deze bank. De losse onderdelen 

smelten als het ware samen en 

vormen een harmonisch geheel. Het 

onderscheidende, hoogwaardige 

design laat zich met geen enkele 

andere bank vergelijken.

CLOAK SUN

Verrassend design maakt van de “Sun” een pronkstuk 

vanuit iedere gezichtshoek ! Met schuivende rugdelen 

en verplaatsbare armleggers staat “Sun” garant voor 360 

graden schoonheid in uw woonkamer!

Afgebeeld: Cloak Stone



301

Afgebeeld: Cloak Coast

CLOAK SKY

Scherpe, vernieuwende lijnen die 

toch vertrouwd aandoen. Zitten, 

hangen, liggen, slapen......”Sky” is 

een luchtig nestje, met fantastisch 

zitcomfort ! 

CLOAK LAKE

Totale vrijheid en flexibiliteit! Om 

in staat te zijn je eigen optimale 

zitmeubel samen te stellen in 

vorm en verhoudingen, in iedere 

stof- of leercombinatie.

CLOAK DITCH

Door zijn zwevende karakter 

én zijn detaillering in het frame 

is dit een bank die zich zowel 

goed voelt in de huiskamer als in 

projecten.
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CLOAK PEBBLE

Een fauteuil als speels accent in 

uw woonkamer, met eindeloze 

mogelijkheden tot combineren. 

In stof, leer, of allebei, in alle 

kleurcombinaties laat de Pebble zich 

vormen naar uw wensen. Op ranke 

houten pootjes, of op een fraaie 

draaivoet, u bepaalt. Zo is deze 

fauteuil fijn om in te zitten, maar ook  

fijn om naar te kijken!

CLOAK 

1150

CLOAK VISTA CLOAK SHELL

Afgebeeld: Cloak Pebble fauteuil en Cloak Sand bank
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Lookline staat voor een collectie van 

tijdloos moderne zitmeubelen die 

zich gemakkelijk laten plaatsen in 

een al bestaande interieurtype. 

De Lookline collectie wordt bij Havee 

Meubelen in eigen huis ontworpen. 

Comfort en gebruiksgemak staan 

daarbij voorop. Want een Lookline 

zitmeubel dient niet alleen bij uw 

interieur te passen, maar boven 

alles bij uzelf.

LOOKLINE

SANTO

LOOKLINE

BOLOGNA

LOOKLINE

2810
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MODUSS LOOPY

De Loopy is door het stoere 

industriële oog op het blad, 

een makkelijk verplaatsbare 

bijzettafel.

MODUSS ROUNDY

Een bijzettafel welke gemaakt 

is om ‘op de hoek’ van je bank 

te plaatsen. Zeer functioneel en 

verrassend. 

MODUSS EASY

De fauteuil Easy is geproduceerd 

met zeer geavanceerde 

computer gestuurde machines. 

Tegelijkertijd geeft het ontwerp 

een knipoog naar mid-century 

Scandinavisch design.



samen creëren we een fi jn thuis

ruim 4000 reviews van echte klanten

Persoonlijk advies 
door onze interieuradviseurs

Blije klanten: 9.4 klant-
waardering op trustpilot

zorgeloos en extra lang genieten

Geen zorgen: 7 jaar 
extra uitgebreide service

persoonlijke service tot in de woonkamer

Thuisbezorg en gemonteerd 
door onze eigen bezorgservice




