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LV c o l l e c t i o n

De bureaus en tafels in Collectie LV (in 2006 ontworpen door Marieke

The LV collection, designed in 2006 by Marieke Castelijn, is based on individual

Castelijn), kunt u met losse bladstroken van 20, 30, 40 en 50cm breed zélf

wooden strips of 20, 30, 40 and 50 cm wide, allowing you to create your own table

samenstellen. Zodoende bepaalt u niet alleen de uiteindelijke lengte, maar

or desk surface. You can determine not only the eventual length of your table, but

ook het ritme van de naden in het blad: strak in één stramien of juist een

also the ‘visual rhythm’ of the surface joints: at orderly, evenlyspaced intervals, or

nonchalante mix van breedtematen. Ook kunt u bepalen of uw blad uit één

in a playful pattern of varying widths. The individual wooden strips also make it

houtsoort bestaat of verrassend gemixt wordt met frisse lakkleuren. De losse

possible to replace strips, change their colour or make a range of other adjust-

bladstroken maken bovendien vervanging, kleurverandering of aanpassin-

ments to adapt your furniture to changing tastes and requirements.

gen in de toekomst mogelijk.

The LV collection is available in ‘wild walnut’ and ‘wild oak’, or in an exciting mix

Het stroken-effect komt op de bijpassende kasten terug in het afdekblad,

of different paint finish colours and surface structures.

dat links of rechts tot op de grond doorloopt.
Besides desks with a depth of 100 cm, you can also create generously dimensioned

Zowel de bureaus van 100cm diep als de benchtafels van 160cm rusten op

bench tables with a depth of 160 cm, supported in the middle by a doublesided

geheel gelakte kastjes, met rondom bergruimte. De standaard werkhoogte

drawer unit which includes an equipment compartment that can be opened from

van 74.3cm is middels ophoogstrippen naar 76.3 of 78.3 cm te verhogen.

both sides.

Bijpassende vergadertafels zijn op dieptes van 100cm, 120cm of 160cm verkrijgbaar en kunnen tot wel 310cm lengte samengesteld worden. Bij de

Matching conference tables are available in depths of 100, 120 or 160 cm. The top

110cm hoge statafels is de maximale lengte 210cm.

and side components of the cupboard units in the collection are also composed of
strips, making it possible to assemble walltowall sideboards.

De LV-collectie is verkrijgbaar in ‘noten wild’ of ‘eiken wild’ óf juist een spannende mix van lakkleuren en oppervlaktestructuren als unilak, effectlak,

Visit our website www.castelijn.nl/projecten (in Dutch only) for more information

hoogglanslak, gelakt kantmotief of in stof Sudden van weverij Kvadrat.

and a list of outlets that sell our furniture.

Een overzicht van de mogelijkheden vind u uitgetekend achterin dit katern.
Voor lakkleuren zie het stalenoverzicht achterin deze brochure.
Voor meer informatie en dealeradressen: www.castelijn.nl/projecten
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