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BEDRIJFSRESTAURANTS
DESIGN BR I CASTELIJN TEAM
Diverse tafels uit de standaard collecties zijn
heel geschikt om toe te passen in bedrijfsrestaurants. Zo worden de TSP-tafels in verschillende
vormen en maten regelmatig toegepast, zowel
in makkelijk te onderhouden HPL-afwerking als
in stoere massief eiken uitvoering. Daarnaast
zijn de Circlipstafels heel goed toepasbaar: de
vloeiende vormen geven een prettige informele
sfeer. Maar ook volledig als maatwerk geproduceerde tafelvormen behoren bij meerdere stuks
al tot de mogelijkheden, al of niet met bijpassend
gemaakte zitbankjes. Zelfs pantry’s in allerlei vormen en maten, inclusief spoelbakken, koelkasten
of vaatwassers kunnen door het Castelijn-team
naar uw wensen worden geproduceerd.
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Voor meer informatie: www.castelijn.nl
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BEDRIJFSRESTAURANTS
voorbeeld boardroomtafels
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Andere afmetingen/tafelvormen en
pantry’s op aanvraag leverbaar
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BEDRIJFSRESTAURANTS

5

TWEE GENERATIES STERK
Even voorstellen...
Castelijn Meubelindustrie werd in 1958 opgericht door Gerard Castelijn. Onder zijn bezielende leiding groeide het bedrijf uit tot een
toonaangevende speler op het meubeltoneel. Zijn vier kinderen namen in 1994 het familiebedrijf over, waarbij ook de innovatieve
no-nonsense stijl onverminderd voortgezet werd. Alle modellen worden zodoende nog steeds 100% in Nederland ontworpen en
geproduceerd op een manier om trots op te zijn: met immer wakend oog voor het milieu én de kenmerkende persoonlijkheid van
een familiebedrijf. In de moderne fabriek in Roelofarendsveen worden zowel de meubelen van de woon- als de projectcollectie en
het maatwerk meubilair gemaakt, waarmee Castelijn Meubelindustrie drie afzonderlijke markten bewerkt.
Please allow us to introduce ourselves…
Castelijn Furniture was founded by Gerard Castelijn in 1958. Under Gerard’s inspired leadership, the company soon grew into a
prominent player in the furniture industry. In 1994 Gerard’s four children took over the family business, continuing their father’s nononsense approach to furniture design. As in the early days, all Castelijn furniture continues to be designed and assembled in the

                            
any wonder that we are proud of the company?
! " #        $ %   
our state-of-the-art factory in Roelofarendsveen.

CASTELIJN, EEN
VERANTWOORDE KEUZE!
Gevestigd en opgegroeid midden in het Groene Hart van Nederland, staat
bij Castelijn Meubelindustrie BV het milieu en duurzaam produceren hoog
in het vaandel. Aangezien wij het grootste deel van de grondstoffen (hout

       
dragen wij deze vanzelfsprekend een zeer warm hart toe.
Duurzaam produceren is dan ook voor Castelijn Meubelindustrie geen modeverschijnsel, maar een proces dat vanaf de oprichting in 1958 continue
onze aandacht heeft.
Hieronder vindt u een kleine greep uit de maatregelen die Castelijn hanteert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zo werkt Castelijn uiteraard met hout uit duurzaam beheerde bossen zoals
hout met het FSC of PEFC keurmerk.

 $  #        

Almost the entire collection is on show at the 1200 m² factory exhibition hall alongside the A4 motorway in Roelofarendsveen
between Amsterdam and The Hague. Sales are handled by hand-picked furniture dealers. Please consult our website
www.castelijn.nl for an overview.

In de productie worden de afvalstromen strikt gescheiden, waarbij het
houtafval wordt hergebruikt in een moderne houtverbrandingsinstallatie.
       
toonkamer verwarmd en is het verbruik van fossiele brandstoffen gereduceerd tot nul.
- Lijmen zijn water gedragen, dus oplosmiddelvrij.
- Schoonmaakwater van lijmwals wordt gezuiverd tot lijmvrij afvalwater.
- Grondlaklagen worden 100% oplosmiddelvrij met UV-lakken
aangebracht.
- Standaard lakkleuren worden met een Cyclomix computer aangemaakt,
waardoor lakresten tot een minimum worden beperkt.
- Verdunning uit lakresten wordt teruggewonnen en hergebruikt.
Castelijn produceert alle onderdelen in Nederland, dichtbij de eindgebruikers, waardoor het transport wordt beperkt. Verpakkingsmateriaal wordt
gerecycled, of meubilair wordt met herbruikbare pakdekens vervoerd.
Als u dus kiest voor Castelijn, is dat een verantwoorde keuze en draagt
ook ú bij aan een stukje natuurbehoud!

Coen Castelijn, Ellen Castelijn, Marieke Castelijn, Jan Castelijn

FABRIEKSTOONKAMER ROELOFARENDSVEEN
Fabriek en toonkamer:
Wij heten u graag van harte welkom in de showroom van Castelijn Meubelindustrie aan de
A4 in Roelofarendsveen.
Castelijn Meubelindustrie BV
De Lasso Zuid 25
2371 EV Roelofarendsveen
071-331 0467
info@castelijn.nl
www.castelijn.nl
Openingstijden fabriekstoonkamer: maandag t/m vrijdag 08.00 uur / 17.00 uur

HOUTFINEER

eiken mat wit

         
Voor eiken wild en noten wild kunnen de kleuren worden aangehouden van het standaard eiken en noten hieronder, echter met een wilder onregelmatig vlampatroon

eiken bahamablank

eiken mat lichtgrijs

eiken mat bruingrijs

eiken mat lichtgrijs

eiken mat donkerbruin

eiken mat zwart

noten bahamablank

Fenix 0725 lichtgrijs

Fenix 0718 grijs

Fenix 0724 basaltgrijs

Fenix 0720 zwart

Fenix 0719 beige

Fenix 0717 leemgrijs

Fenix 0716 beigegrijs

R20075 eiken St.
Tropez

R20095 eiken Milano

noten mat lichtgrijs

bubinga bahamablank

R30011 noten
Madison

R30021 noten Milano

FENIX

Fenix 0029 wit

HPL EN MELAMINE

W10410 MP wit

U15133 MP kiezel

VAN DUROPAL- Andere kleuren of houtprinten uit de Duropal collectie op aanvraag leverbaar.

U16001 MP zand
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U18074 MP atlantic

De afgebeelde stalen op deze pagina zijn ter indicatie, deze kunnen qua kleur en structuur afwijken van het echte materiaal.

R20038 MO eiken
Natuur

METALLIC LAK

lak M94 goud metallic

lak M95 koper metallic

lak M96 wit aluminium

UNI- EN EFFECTLAK

lak M97 grijs aluminium
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Andere lakkleuren kunnen tegen meerprijs gekozen worden uit alle RAL, NCS of Sikkens kleuren.

lak U61 uni helderwit
lak E61 effect helderwit

lak U89 uni lichtzand
lak E89 effect lichtzand

lak U62 uni ecru
lak E62 effect ecru

lak U75 uni warmgrijs
lak E75 effect warmgrijs

lak U59 uni leemgrijs
lak E59 effect leemgrijs

lak U69 uni bruingrijs
lak E69 effect bruingrijs

lak U58 uni lichtgrijs
lak E58 effect lichtgrijs

lak U70 uni donkergrijs
lak E70 effect donkergrijs

lak U80 uni zwartgrijs
lak E80 effect zwartgrijs

lak U56 uni blauwgrijs
lak E56 effect blauwgrijs

lak U81 uni zeeblauw
lak E81 effect zeeblauw
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lak U88 uni aquagroen
lak E88 effect aquagroen

lak U57 uni groengrijs
lak E57 effect groengrijs

lak U79 uni olijfgroen
lak E79 effect olijfgroen

lak U85 uni mosterdgeel
lak E85 effect mosterdgeel

lak U74 uni beigegrijs
lak E74 effect beigegrijs

lak U73 uni taupe
lak E73 effect taupe

lak U77 uni robijnrood
lak E77 effect robijnrood

lak U86 uni signaaloranje
lak E86 effect signaalor.

lak U67 uni vuurrood
lak E67 effect vuurrood

De afgebeelde stalen op deze pagina zijn ter indicatie, deze kunnen qua kleur en structuur afwijken van het echte materiaal.

lak U60 uni zwart
lak E60 effect zwart

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.vergadertafel.info

