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DESIGN VP  I  DICK SPIERENBURG 

De collectie VP, ontworpen door Dick Spierenburg 
in 1994 en gerestyled in 2005, kenmerkt zich 
door strakke vormen. De pracht van de eenvoud, 
gecombineerd met de kracht van het detail: de 
poten die mooi doorlopen in de profilering van 
de bladrand. De collectie omvat diverse bureau-
vormen – al of niet met aangebouwde zijtafel – 
waarbij het houten blad steeds rust op een kastje. 
De koppeling van bureau naar kastje is draaibaar, 
waardoor de uiteindelijke bureauconfiguratie 
naar wens neergezet kan worden. De collectie 
wordt gecompleteerd met vergadertafels en een 
kastsysteem met stapelbare rompen.
Daardoor kunnen kasten variëren van 79cm hoge 
dressoirs tot 231cm hoge kastwanden met deu-
ren, laden, hangmapladen of open vakken.
De collectie kan worden uitgevoerd in één van 
onze houtsoorten, gecombineerd met bureaukast-
jes, sideboards en ladefronten in wit melamine of 
één van onze lakkleuren.

Voor hout- en lakstalen zie achterin deze bro-
chure. Een overzichttekening van alle VP-moge-
lijkheden vind u achterin dit katern. 

Modellen bekijken: in onze fabriekstoonkamer 
in Roelofarendsveen staan diverse modellen 
opgesteld. 

Collectie VP

The VP collection, designed in 1994 by Dick Spie-
renburg, is characterised by a clean, minimalist 
design approach. The beauty of simplicity is com-
bined with the power of detail – in the table legs, 
for instance, which are seamlessly integrated into 
the edge profile of the tabletop. The collection 
includes several desk designs – with optional
add-on tables – with the wooden desk surface 
resting on a varnished cabinet in each instance. 
The linking element between the desktop and the 
cabinet can be pivoted, which allows for versatile 
positioning of the entire configuration.
The collection is completed by several conference 
tables and a stackable cupboard system. This 
set-up allows for varying heights, ranging from 
41-centimetre-high lowboards to 231-centimetre-
high wall units complete with doors, drawers for
hanging file folders, storage drawers and open 
compartments.
The collection is available in a range of wood 
varieties, combined with a choice of paint finish 
colours for the office cabinets, sideboards and 
drawer fronts. For an overview of wood types and 
paint finish colours, please refer to pages 10 and 
11.

Visit our website www.castelijn.nl (in Dutch only) 
for more information and a list of outlets that sell 
our furniture.

VP collection
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c o l l e c t i e VP
voorbeeldwerkplekken
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c o l l e c t i e VP
vergadertafels
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voorbeeldkasten
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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 no-
nonsense approach to furniture design. As in the early days, all Castelijn furniture continues to be designed and assembled in the 
Netherlands, in a way which reflects both the family’s love of the environment and its typical family-firm way of doing business. Is it 
any wonder that we are proud of the company? 

Castelijn Furniture serves two highly distinct markets: the home and office markets. Furniture for each collection is manufactured at 
our state-of-the-art factory in Roelofarendsveen. 

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.

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 
fineer, massief hout en houtproducten) te danken hebben aan de natuur, 
dragen wij deze vanzelfsprekend een zeer warm hart toe.

Duurzaam produceren is dan ook voor Castelijn Meubelindustrie geen mo-
deverschijnsel, maar een proces dat vanaf de oprichting in 1958 continue 
onze aandacht heeft.
Hieronder vindt u een kleine greep uit de maatregelen die Castelijn han-
teert 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.

In de productie worden de afvalstromen strikt gescheiden, waarbij het 
houtafval wordt hergebruikt in een moderne houtverbrandingsinstallatie. 
Hiermee wordt de gehele fabriek, fineerpersen, droogruimte, kantoren en 
toonkamer verwarmd en is het verbruik van fossiele brandstoffen geredu-
ceerd 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 eindgebrui-
kers, 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 eiken bahamablank eiken mat zwarteiken mat lichtgrijseiken mat bruingrijseiken mat lichtgrijs noten mat lichtgrijsnoten bahamablank

Houtfineer is een natuurproduct dat door invloed van daglicht zal verkleuren. 

eiken mat donkerbruin bubinga bahamablank

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

METALLIC LAK

lak M94 goud metallic lak M95 koper metallic lak M98 grafiet metalliclak M97 grijs aluminiumlak M96 wit aluminium

UNI- EN EFFECTLAK

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 U60 uni zwart
lak E60 effect zwart

lak U81 uni zeeblauw
lak E81 effect zeeblauw

lak U87 uni pacific
lak E87 effect pacific

lak U80 uni zwartgrijs
lak E80 effect zwartgrijs

lak U70 uni donkergrijs
lak E70 effect donkergrijs

lak U88 uni aquagroen
lak E88 effect aquagroen

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

lak U74 uni beigegrijs
lak E74 effect beigegrijs

lak U69 uni bruingrijs
lak E69 effect bruingrijs

lak U85 uni mosterdgeel
lak E85 effect mosterdgeel

lak U67 uni vuurrood
lak E67 effect vuurrood

lak U77 uni robijnrood
lak E77 effect robijnrood

lak U73 uni taupe
lak E73 effect taupe

lak U79 uni olijfgroen
lak E79 effect mosterdgr.

lak U86 uni signaaloranje
lak E86 effect signaalor.

lak U59 uni leemgrijs
lak E59 effect leemgrijs

lak U58 uni lichtgrijs
lak E58 effect lichtgrijs

lak U56 uni blauwgrijs
lak E56 effect blauwgrijs

lak U57 uni groengrijs
lak E57 effect groengrijs


