
collectie LV
D E  M A K E R S  V A N  D E S I G N 

Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396 



De bureaus en tafels in de collectie LV (in 2006 ontworpen door Marieke Castelijn), kunt u met 
losse bladstroken 20, 30, 40 en 50cm breed zélf samenstellen. De bladstroken zijn verkrijgbaar 
in HPL, Fenix, ‘noten wild’ of ‘eiken wild’ en lak. Zodoende kunt u zelf het uiterlijk van het 
blad bepalen qua kleuren en combinatie van stroken. De losse bladstroken houden bovendien 
vervanging of aanpassing in de toekomst mogelijk. Dat maakt de LV-collectie uitermate circulair: uit 
de losse bladstroken kunnen niet alleen weer andere tafels worden samengesteld, ze kunnen ook 
in een 2e of 3e leven dienst doen als boekenplanken, salontafel, wandtafel, etc. 
De bureaus hebben bureaukasten of sideboards in melamine of effectlak en zijn leverbaar met 
een vaste bladhoogte van 74cm, of met elektrisch verstelbaar zit-sta onderstel. Bijpassende 
vergadertafels zijn op dieptes van 100cm, 120cm, of 160cm samen te stellen tot wel 310cm lengte 
en met de stapelbare kastrompen zijn dressoirs of hogere kasten te vormen.
Voor het overzicht van alle mogelijkheden en maten scrollt u naar onder.

Wilt u deze collectie in het écht bekijken: bezoek onze fabrieksshowroom, we zijn elke werkdag 
geopend van 8:00 tot 17:00. Voor meer informatie en dealeradressen: www.castelijn.nl 

DESIGN LV - MARIEKE CASTELIJN
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Houtfineer is een natuurproduct dat door invloed van daglicht 
zal verkleuren.  Deze LV collectie wordt uitgevoerd in “eiken 

wild” en “noten wild”. Voor de kleuren kunt u onderstaande houtfineer stalen aanhouden, 
echter met een wilder onregelmatig vlampatroon

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

eiken bahamablank

eiken mat zwarteiken mat donkergrijs

eiken mat bruingrijseiken mat lichtgrijs

noten bahamablank

0029 wit 0717 leemgrijs 0718 grijs 0719 beige 0720 zwart 0724 basaltgrijs 0725 lichtgrijs

houtfineer

M94 goud metallic M98 grafiet metallicM97 grijs aluminiumM96 wit aluminium

eiken mat wit E61 helderwit effect E89 lichtzand effectE62 ecru effect E75 warmgrijs effect

E60 diepzwart effect

E55 grafietblauw effect

E87 pacific effectE80 zwartgrijs effectE70 donkergrijs effect

E82 groen effect

E74 beigegrijs effect

E69 bruingrijs effect

E85 mosterdgeel effect E67 vuurrood effectE77 robijnrood effectE73 taupe effectE79 olijfgroen effect

E59 leemgrijs effectE58 lichtgrijs effect

E56 blauwgrijs effectE57 effect groengrijs

melamine / HPL

Fenix FENIX is een hard kunststof materiaal waarvan de toplaag gebruik maakt van nano technologie. Dit maakt het 
oppervlak supermat, voelt het zacht aan, is het nauwelijks gevoelig voor vette vingers en oppervlaktekrasjes 

kunnen met een wonderspons weg gepoetst worden. Fenix is kleurvast, antibacterieel, antistatisch en water- en warmtebestendig.

kleurlak
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2629 Bronzo 2630 Piombo

Standaard worden de kastrompen en sideboards uitgevoerd in melamine wit, maar deze 
kunnen eventueel ook worden gelakt in een van de onderstaade effect-lakkleuren.

De kastrompen en fronten in deze collectie 
zijn standaard uitgevoerd in melamine 

W10410SD wit, of tegen meerprijs in een andere kleur of print. De marmerprints zijn alleen 
als HPL leverbaar voor de tafelbladen.

W10410 SD wit U12188 SD lichtgrijs U12115 SD platinagrijs U15190 SD Cuvo

U19504 SD Zucchini R20128 RU Sonoma 
licht eiken

R20315 NW Artisan 
eiken

R20320 NW Zilver 
eiken

R20065 NW Mountain 
donker eiken

R30011 NW Madison 
noten

R30021 NW Milano 
noten

3446 marmerprint 
bruingrijs

3447 marmerprint 
leemgrijs

3453 marmerprint wit



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.

Jan Castelijn, Coen Castelijn,  Marieke Castelijn, Ellen Castelijn

fabriekstoonkamer Roelofarendsveen
Wij heten u graag van harte welkom in de fabriekstoonkamer pal aan de A4 in Roelofarendsveen. 

Castelijn Meubelindustrie BV  tel 071-331 0467
De Lasso Zuid 25   info@castelijn.nl
2371 EV  Roelofarendsveen  www.castelijn.nl 

Openingstijden fabriekstoonkamer: maandag t/m vrijdag 08.00 uur / 17.00 uur

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 

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 énkel met verantwoord geproduceerd hout en zijn we 

dan ook STIP gecertificeerd. Dat wil zeggen dat wij gecontroleerd worden op al het 

hout wat de fabriek in- en uit gaat.

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 gereduceerd tot nul.

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!

Lotus Imane

Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396 
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In de lijn van de succesvolle strokentafels van de LV-collectie, ontwierp Marieke Castelijn in 2009 
de collectie LVV. Strakke grote bladen in verschillende lengtes met een mooie verstekverbinding 
van blad naar wang. Als bureau rustend op een bureaukast of sideboard, of als vergadertafel 
gecombineerd met de zijwang. Alle bureaus en tafels hebben een bladdiepte van 100cm en zijn 
zowel op vaste hoogte van 74cm als in zit-sta variant te bestellen. 
De bijpassende dressoirs hebben een top- en zijblad, zodat ook daar de verstekverbinding 
terugkomt. Naast uitvoeringen in eiken of noten zijn de LVV-bladen ook in HPL en Fenix 
verkrijgbaar. 
Voor het overzicht van de kleuren en materialen én legio uitgetekende combinaties scrollt u naar 
onder.

Wilt u deze collectie in het écht bekijken: bezoek onze fabrieksshowroom, we zijn elke werkdag 
geopend van 8:00 tot 17:00. Voor meer informatie en dealeradressen: www.castelijn.nl 
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Houtfineer is een natuurproduct dat door invloed van 
daglicht zal verkleuren.  Deze LVV collectie wordt uitgevoerd 

in “eiken wild” en “noten wild”. Voor de kleuren kunt u onderstaande houtfineer stalen 
aanhouden, echter met een wilder onregelmatig vlampatroon

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

eiken bahamablank

eiken mat zwarteiken mat donkergrijs

eiken mat bruingrijseiken mat lichtgrijs

noten bahamablank

0029 wit 0717 leemgrijs 0718 grijs 0719 beige 0720 zwart 0724 basaltgrijs 0725 lichtgrijs

houtfineer

eiken mat wit E61 helderwit effect E89 lichtzand effectE62 ecru effect E75 warmgrijs effect

E60 diepzwart effect

E55 grafietblauw effect

E87 pacific effectE80 zwartgrijs effectE70 donkergrijs effect

E74 beigegrijs effect

E69 bruingrijs effect

E85 mosterdgeel effect E67 vuurrood effectE77 robijnrood effectE73 taupe effectE79 olijfgroen effect

E59 leemgrijs effectE58 lichtgrijs effect

E56 blauwgrijs effectE57 effect groengrijs

melamine / HPL

Fenix FENIX is een hard kunststof materiaal waarvan de toplaag gebruik maakt van nano technologie. Dit maakt het 
oppervlak supermat, voelt het zacht aan, is het nauwelijks gevoelig voor vette vingers en oppervlaktekrasjes 

kunnen met een wonderspons weg gepoetst worden. Fenix is kleurvast, antibacterieel, antistatisch en water- en warmtebestendig.
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E82 groen effect

2629 Bronzo 2630 Piombo

kleurlak Standaard worden de kastrompen en sideboards uitgevoerd in melamine wit, maar deze 
kunnen eventueel ook worden gelakt in een van de onderstaade effect-lakkleuren.

M94 goud metallic M98 grafiet metallicM97 grijs aluminiumM96 wit aluminium

De kastrompen en fronten in deze collectie 
zijn standaard uitgevoerd in melamine 

W10410SD wit, of tegen meerprijs in een andere kleur of print. De marmerprints zijn alleen 
als HPL leverbaar voor de tafelbladen.

W10410 SD wit U12188 SD lichtgrijs U12115 SD platinagrijs U15190 SD Cuvo

U19504 SD Zucchini R20128 RU Sonoma 
licht eiken

R20315 NW Artisan 
eiken

R20320 NW Zilver 
eiken

R20065 NW Mountain 
donker eiken

R30011 NW Madison 
noten

R30021 NW Milano 
noten

3446 marmerprint 
bruingrijs

3447 marmerprint 
leemgrijs

3453 marmerprint wit



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.

Jan Castelijn, Coen Castelijn,  Marieke Castelijn, Ellen Castelijn

fabriekstoonkamer Roelofarendsveen
Wij heten u graag van harte welkom in de fabriekstoonkamer pal aan de A4 in Roelofarendsveen. 

Castelijn Meubelindustrie BV  tel 071-331 0467
De Lasso Zuid 25   info@castelijn.nl
2371 EV  Roelofarendsveen  www.castelijn.nl 

Openingstijden fabriekstoonkamer: maandag t/m vrijdag 08.00 uur / 17.00 uur

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 

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 énkel met verantwoord geproduceerd hout en zijn we 

dan ook STIP gecertificeerd. Dat wil zeggen dat wij gecontroleerd worden op al het 

hout wat de fabriek in- en uit gaat.

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 gereduceerd tot nul.

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!


