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Urenlang tafelen en daarbij écht lekker
zitten op een prachtig vormgeven Dutch
design stoel die perfect bij uw persoonlijke
smaak en behoeften past: het kan.
We zorgen er graag voor dat iedereen zich thuisvoelt, maar we geloven niet in “one
size fits all”. Daarom kunt u het grootste deel van onze producten helemaal naar
smaak aanpassen dankzij onze Make it yours-formule. Ieder product wordt na
bestelling speciaal voor u geproduceerd door onze vakmensen, met uw ideeën en
wensen in hun achterhoofd. Kan het nog persoonlijker?
We helpen u graag ongehinderd te genieten van het goede leven. Want daar staan
we voor, inmiddels al zo’n 60 jaar. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de laatste
trends en de nieuwste technologieën. De mens en zijn omgeving staan bij ons
centraal. Daarom vervaardigen we al onze meubels met de hand, in Europa, en werken
we alleen met de beste materialen. Wilt u precies weten hoe dat eruitziet en voelt?
Kom proefzitten bij een bert plantagie verkooppunt, of bezoek ons online. Tot gauw!

Wilt u meer moois zien, ervaringen
uitwisselen of als eerste op de
hoogte zijn van nieuwe producten,
aanbiedingen of winacties?
Volg ons online en meld u aan voor
onze nieuwsbrief, dan maakt u
kans op een korting van 50% op uw
volgende aankoop!

Dit is een uitgave van bert plantagie
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door Bert

bert plantagie bv
Laagveld 10
5431 NX Cuijk (NL)

bert plantagie GmbH
Memminger Straße 62
89264 Weissenhorn (DE)

Meer informatie & verkooppunten
www.bertplantagie.com
info@bertplantagie.com

2018 bert plantagie. Wijzigingen en fouten
voorbehouden. Aan dit magazine kunnen
geen rechten ontleend worden.
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Huiselijk &
helemaal van nu
TV-OPZET LUNA sikkens LO.05.35 zijdeglans, deur rechts
eiken olie, onderstel RAL1013 PARELWIT | ETAGÈRE LUNA
legplanken eiken fineer olie, frame RAL1013 parelwit

| FAUTEUIL KAMELIA stof Miura giallo | leder
Rancho steel, poten BP100 antraciet |
BIJZETTAFEL FUSE marmer light grey,
onderstel BP100 antraciet |
BIJZETTAFEL JUSTIN eiken olie,
onderstel BP404 marron |
VLOERKLEED Desso

Design
Hans Daalder

6

inspiratie
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Modern
& tijdloos
TAFEL JOPP kernessen blonde olie, poten BP303
emerald | STOEL ULTIMO U-SLEDE stof Gallipoli
701 petrol | leder Tendens latte | buiten
leder Tendens latte, binnen stof Gallipoli
701 petrol, onderstel BP303 emerald
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inspiratie
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Strakke
hedendaagse sfeer
TAFEL OXXI eiken bianco olie, onderstel parelwit ral 1013 |
EETKAMERBANK MOUK zit Tendens slategrey, rug
Hollywood iceblue 8007, onderstel parelwit ral
1013 | STOEL MOUK zit Tendens slategrey, rug
Taft grey 65, onderstel parelwit ral 1013
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inspiratie
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Licht & warm
BANK ODIN 3,5-ZITS stof Savanna creamred 622, knopen Tendens bordo,
poten BP404 marron | LOVESEAT ODIN stof Hollywood 8019 caffe,
knopen Hollywood 8019 caffe, poten BP404 marron | HOCKER ODIN
stof Savanna creamred 622, poten BP404 marron | FAUTEUIL
BOLERO buiten leder tendens bordo, binnen Savanna creamred
622, poten BP404 marron | SALONTAFEL WIRELESS eiken
smoked grey lak, onderstel BP404 marron |
BIJZETTAFEL FUSE marmer light grey, onderstel
BP100 antraciet | KUSSEN GIRO stof Hollywood
army green, knoop Rancho cognac |
VLOERKLEED Desso | LAMP Kartell
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inspiratie
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Geometrische vormen
met plek voor een
persoonlijke touch.
BANK TIMO CANAPÉ 2,5 ZITS stof Savanna antracite 152, poten BP100
antraciet | FAUTEUIL ZYBA met hoofdsteun, buiten leder Tendens
aubergine, binnen Clara camel 277, draaipoot BP100 antraciet
| ETAGÈRE LUNA legplanken noten fineer olie, frame BP100
antraciet | BIJZETTAFEL JUSTIN eiken olie | LO.05.35
zijdeglans, onderstel BP404 marron | KUSSEN GIRO
leder Tendens sienna, knoop stof Hollywood army
green | VLOERKLEED Desso | LAMP Foscarini
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inspiratie
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Allround, maar
niet alledaags.

Design
Stefan Steenkist

TAFEL OXXI noten noestig blonde olie, onderstel BP404
Marron | STOEL ULTIMO leder Tendens nude | verde |
sienna | steel, poten RAL9017 verkeerszwart
16

inspiratie
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Een grootse zithoek
met rijke materialen.
HOEKBANK RYKE stof Ploegwool light blue 24, onderstel
RAL7031 blauwgrijs | FAUTEUIL KAMELIA stof Fade autumn red
15, ronde poot RVS | BIJZETTAFEL FUSE eiken noestig bianco
olie, onderstel RAL7031 blauwgrijs | HOCKER FUSE stof
Fade autumn red 15, onderstel RAL9017
verkeerszwart | SIDETABLE LUNA legplanken
keramiek weiss, onderstel RAL7031
blauwgrijs | KUSSEN GIRO stof Future
mint, knoop leder Tendens oxidized
green | KUSSEN DOPPIO stof
Ploegwool light blue 24, knopen
leder Rancho stone

Design
Frans Schrofer
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inspiratie
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Stijlvolle silhouetten
(ook na 3 gangen)
TAFEL SHELTER noten olie fingerjoint, kolom ep zilver | STOELEN
BLAKE - JONI - TARA buitenzijde leder Rancho steel, stof Hollywood
lightgrey, leder Tendens graniet, binnenzijde stof Matrix grey,
stof Matrix zinc, stof Future light grey, stof Hollywood light
grey, onderstel BP100 antraciet | SIDETABLE LUNA

legplanken Fenix grigio bromo, frame RAL7022
ombergrijs | VLOERKLEED Desso
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inspiratie
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Evenwichtige
kleurcombinaties en
doordacht design
zorgen voor rust.
FAUTEUIL KAMELIA stof Fade autumn red 15, poot RVS | TV-OPZET LUNA
sikkens S0.10.50 hoogglans, speakerdoek zwart, onderstel RAL7031
blauwgrijs | ETAGÈRE LUNA legplanken keramiek weiss, frame
RAL7031 blauwgrijs | HOCKER FUSE stof hollywood 8022 light
grey, onderstel BP100 antraciet | HOCKER FUSE leder
Tendens lava, onderstel BP100 antraciet
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inspiratie
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favorieten

KIKO PLUS

MERENGUE

CHACHA

BLAKE

TARA

DUO

SPARGO

SALSA

RUMBA

JONI

Alle stoelen zijn op maat
verkrijgbaar in een kleur naar keuze.
Kijkt u op configurator.bertplantagie.com
en stel de variant van uw voorkeur samen.

Design
Thijs Smeets
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KIKO

TAFEL PEDRO KERAMIEK | STOEL LIM
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Alle bert plantagie stoelen zitten

bert plantagie
biedt een
maatwerkoplossing
voor bijna iedere
stoel met het Make
it Yours programma,
waaronder een flexibele
rug, een extra brede
zit of verschillende
onderstellen.
Zie pagina 40 voor
meer informatie.

ongekend comfortabel.

ULTIMO LOW

ULTIMO HIGH
26

stoelen

27

Al deze modellen kunnen
in een duo-stoffering
uitgevoerd worden.

SPARGO WOOD

SPARGO

RUMBA

SALSA

MAMBO

DUO

DUO WOOD

CHACHA

LAMBADA

MERENGUE

BOLERO FOUR

BOLERO DRAAI

MONICA
28

BACHATA
Duo | Spargo familie

OPTIONEEL MET
HANDGREEP

TAFEL JAZZ | STOEL SPARGO | STOEL DUO
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Design
Stefan Steenkist
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Kiko familie

31

De Kiko familie tekent voor een internationale
uitstraling. Luchtig, verfijnd en met een
fantastisch zitcomfort.

De Kiko modellen zijn door het
bert plantagie designteam in
samenwerking met ontwerper
Stefan Steenkist uitgewerkt tot
een uitgebreide familie met vele
mogelijkheden. Alle varianten
kunnen onderling gecombineerd
worden tot een speels, maar
evenwichtig geheel.

KIKO barkruk

32

KIKO plus barkruk

KIKO plus fauteuil

KIKO plus bank

met / zonder arm

met / zonder arm

KIKO stoel

KIKO plus stoel

met / zonder arm

met / zonder arm

KIKO eetkamerbank

KIKO plus eetkamerbank

KIKO barkruk

KIKO plus barkruk

zonder rug

zonder rug

KIKO plus hocker

KIKO bijzettafel
33

Een aangename zit met
oogstrelend design.
TAFEL SANTIAGO keramiek Eiche hell, onderstel BP100 antraciet |
STOEL KIKO PLUS zit leder Tendens slate grey, rug stof Image ice
blue, onderstel RAL9017 verkeerszwart | EETKAMERBANK KIKO
PLUS zit leder Tendens slate grey, rug stof Image ice blue,
onderstel RAL9017 verkeerszwart | VLOERKLEED Desso
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inspiratie
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BLAKE

JONI

slede

slede

slede

freischwinger

freischwinger

open arm

gesloten arm

rond

rond met open arm

freischwinger

freischwinger

spin*

spin

four*

vierkant

vierkant met open arm

four

wood

met gesloten arm*
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Blake | Joni | Tara familie

TAFEL STELLA |
STOEL BLAKE | JONI | TARA

* optie: draaibaar

TARA

Bij de Blake, Joni en
Tara kunt u kiezen uit
een ongekend aantal
mogelijkheden.
Maak een keuze uit
diverse onderstellen,
ga voor armleuningen of
een draaibare zitting en
combineer verschillende
soorten en kleuren
bekleding met elkaar.
Mix and match!

met gesloten arm*

wood
met gesloten arm

cross

cross
met gesloten arm
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Ontdek de Ultimo, een rijk gestoffeerde zetel
in verschillende uitvoeringen. De licht flexibele
kuip zorgt voor een geweldig zitcomfort, terwijl
het gelaste frame garant staat voor stabiliteit
en een lichtvoetige moderne look. Deze
stoel combineert hedendaags design
met vakmanschap en vormt
daarmee de basis van
deze bert plantagie
meubelfamilie.

ULTIMO LOW

ULTIMO LOW

ULTIMO LOW

ULTIMO HIGH

ULTIMO HIGH

ULTIMO HIGH

ULTIMO LOW

ULTIMO LOW

ULTIMO LOW

ULTIMO HIGH

ULTIMO HIGH

ULTIMO HIGH

ULTIMO LOW

ULTIMO LOW

ULTIMO HIGH

ULTIMO HIGH

met gesloten arm

met open arm

freischwinger

freischwinger
met open arm

ULTIMO LOW
u-slede
met gesloten arm
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Ultimo familie

TAFEL STELLA | STOEL ULTIMO

met gesloten arm

freischwinger
met open arm

freischwinger
met gesloten arm

ULTIMO HIGH
u-slede

freischwinger
met gesloten arm

u-slede

u-slede
met open arm

met open arm

freischwinger

u-slede
met open arm

u-slede
met gesloten arm
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Design uw eigen stoel
op ieder onderdeel.
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Alle meubels uit de bert plantagie-collectie worden op bestelling gemaakt.
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Dat betekent dat we na elke aankoop speciaal voor u aan de slag gaan,
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met uw wensen en ideeën in ons achterhoofd. Daardoor is het mogelijk om uw persoonlijke stempel te drukken op een groot aantal
onderdelen van bijvoorbeeld onze stoelen, of het nu
gaat om afwijkende afmetingen of een bijzondere afwerking. Uw bert plantagie dealer
kan u uitgebreid adviseren over
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Wilt u graag alvast

straks uit komt te zien?
Gebruik dan onze online
productconfigurator
configurator.bertplantagie.com.
co

Onze ervaren meubelmakers vervaardigen iedere stoel, bank,
tafel of kast met de hand en met liefde voor het vak.
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Heeft u al eens gedacht aan
een bankje in uw eethoek?
Comfortabel, gezellig en
bovenal erg praktisch.
MONICA
recht | hoek

KIKO

KIKO PLUS

VIVIAN

recht | hoek

recht | hoek

ook verkrijgbaar als barbank
recht | hoek

SHIVA
*optie: random onderstel
RVS | hout | lakkleuren
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eetkamerbanken

TAFEL OXXI | EETKAMERBANK SKYLER

wangen | random onderstel*
recht

BACHATA

CRIC

recht

recht | hoek

SKYLER

MOUK

recht | hoek

recht | hoek
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Sfeervol
& luchtig
TAFEL OXXI noten noestig blonde olie, onderstel BP100
antraciet | EETKAMERBANK SKYLER zit leder Rancho
stone, rug stof Bari 43 red taupe, onderstel BP100
antraciet | STOEL SKYLER leder Rancho stone,
onderstel BP100 antraciet | ETAGÈRE LUNA
legplanken keramiek zement hell, frame
RAL9017 zwart | VLOERKLEED Desso
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inspiratie
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De Kiko familie staat
als een huis, in elk huis.
TAFEL PEDRO keramiek oregon antik, onderstel RAL9010 zuiverwit |
STOEL KIKO zit leder Tendens light grey, rug stof Bari steel,
onderstel RAL9010 zuiverwit | EETKAMERBANK KIKO leder
Tendens light grey, onderstel RAL9010 zuiverwit
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inspiratie
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GEEF UW DROOMMEUBEL GESTALTE
MET DE ONLINE BERT PLANTAGIE
PRODUCTCONFIGURATOR.
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Kijk nu welke top modellen u allemaal
kunt configureren.
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productconfigurator
inspiratie
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JAZZ

STELLA

BIXX
EDGE

SHELTER
PACE

SANTIAGO
SEVEN

OVAL

50

tafels favorieten

TAFEL BRIDGE | STOEL CRAC

Alle tafels zijn te bestellen
in een afmeting naar wens. Kijkt u op
configurator.bertplantagie.com
en stel de variant van
uw voorkeur samen.

PEDRO

51

Alle tafels zijn leverbaar in diverse
lengte-, breedte- en hoogtematen,
houtsoorten & kleuren.

Welke bert plantagie
tafel is uw favoriet?
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Veel tafelbladen zijn te voorzien
van een randafwerking naar keuze.
Kijk op www.bertplantagie.com
voor meer informatie.

EDNO

HOOK

hout
ook met random onderstel

hout | HPL

EDGE

JAZZ

OVAL

OXXI

hout | keramiek | HPL

hout | keramiek | fenix
ook als uitschuiftafel

hout | keramiek | fenix | HPL
ook als uitschuiftafel

hout

AMAR

BIXX RECHT

BONO

OPI

SPIRE

SANTIAGO

hout

hout | keramiek | HPL

hout
ook als uitschuiftafel

keramiek
ook als uitschuiftafel

hout | fenix
ook als uitschuiftafel

hout | keramiek | HPL
ook met random onderstel

BIXX OVAAL

BLEND

JOPP

PACE

SEVEN

SHELTER

hout | keramiek | HPL

hout | keramiek | fenix

hout

hout | keramiek | fenix
ook als uitschuiftafel

hout | HPL

hout | keramiek | fenix | HPL
ook als uitschuiftafel

BRIDGE

CHEEK

PEDRO

STELLA

SURPRISE ROUND

SURPRISE

hout | keramiek | HPL
ook als uitschuiftafel

hout
ook met wangen

hout | keramiek

hout | keramiek

tafels

hout
ook met wangen
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Dit juweel van een tafel importeren wij uit Indonesië in
samenwerking met gecertificeerde houtleveranciers.
Ieder blad van de boomstamtafel Surprise is anders
en wordt door ons in Nederland op maat gemaakt,
daarom mag u uw blad persoonlijk uitkiezen. Zo van
boom tot tafel in uw interieur!

TAFEL SURPRISE
ROUND

SALONTAFEL SURPRISE

Onze wereld is een kostbaar goed,
wij zijn ons daar terdege van bewust.
Daarom werken we alleen samen met
bedrijven die de schoonheid énkwetsbaarheid
van de natuur erkennen en respecteren. De bert
plantagie Surprise tafel bestaat uit hout enkel
afkomstig uit goed beheerde bossen, verkregen
door erkende, gecertificeerde bedrijven.

TAFEL SURPRISE

Interieurontwerp
Roelfien Vos Interior Design & Architecture

54

boomstamtafel
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BONO

BRIDGE

OPI

JAZZ

• vast blad hout
• uitschuifdeel hout | HPL
metaalzwart U1233 MP
• onderstel hout | RVS |
bert plantagie lakkleuren |
aluminium

• vast blad hout
• uitschuifdeel hout | HPL
metaalzwart U1233 MP
• onderstel RVS |
bert plantagie lakkleuren
• de meeste stoelen met
armleuning passen onder
de tafel

• vast blad keramiek
• uitschuifdeel keramiek |
hout | HPL metaalzwart
U1233 MP
• onderstel RVS | bert plantagie lakkleuren | hout

• vast blad hout | keramiek |
fenix
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie
lakkleuren
• de meeste stoelen met
armleuning passen onder
de tafel

OVAL

PACE

SHELTER

SPIRE

• vast blad hout | fenix
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie
lakkleuren
• stoelen met armleuning
passen onder de tafel

• vast blad hout | fenix |
keramiek
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie
lakkleuren
• de meeste stoelen met
armleuning passen onder
de tafel

• vast blad hout | fenix
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie
lakkleuren
• stoelen met armleuning
passen onder de tafel

• vast bootsvorm blad
hout | fenix
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie
lakkleuren
• stoelen met armleuning
passen onder de tafel

bert plantagie uitschuiftafels zijn in
diverse afmetingen, kleuren en
materiaalsoorten verkrijgbaar.
56

inspiratie
uitschuiftafels

UITSCHUIFTAFEL OVAL | STOEL KAMELEON
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In een handomdraai
extra zitplaatsen
met een bert plantagie
uitschuiftafel.
UITSCHUIFTAFEL PACE keramiek zement montana,
uitschuifdeel fenix nero ingo, onderstel EP zilver |
STOEL TARA leder Tendens lava | binnen stof Bari
57, buiten leder Tendens lava, onderstel BP
100 antraciet
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inspiratie
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Barkrukken en -tafels
zijn in meerdere
hoogtematen
verkrijgbaar.
BRIDGE

HOOK

hout | keramiek | HPL

hout | HPL

AMAR

PURE

EDGE

hout

hout | HPL

hout | keramiek | HPL

HOPPER

CHEERS

MAMBO

optie: draaibaar
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inspiratie
barsets

BARTAFEL AMAR | BARKRUK KIKO

KIKO

KIKO PLUS

zonder rug

zonder rug

KIKO

KIKO PLUS
61

Snel meubels nodig? Ons programma
BPquick omvat een select
aantal modellen, die we
met voorrang leveren.
Vraag uw bert plantagie dealer
naar de mogelijkheden.

62

BPquick
inspiratie
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Toegankelijk design en een
strakke uitstraling kenmerken
bert plantagie salontafels.

hout

lak

hpl

Kies uit diverse
materialen
uw favoriete
tafelblad*
* model afhankelijk

keramiek

64

JUSTIN LARGE

BRIDGE

WIRELESS

hout | lak

hout | HPL | keramiek

hout | lak | keramiek

EDGE

HOOK

SURPRISE

hout | HPL | keramiek

hout | HPL

hout

SEVEN

Fuse

VISION

hout | HPL

hout | lak | marmer

hout | lak

SURF

PEDRO

LUNA

hout | keramiek

hout | keramiek

hout | keramiek | fenix

salontafels

marmer

SALONTAFEL SURPRISE | BANK ODIN

65

R E JU
L A ST
X!

optie: Zyba met
hoofdsteun | hoofdkussen

ZYBA
Zyba ook verkrijgbaar met bijpassende hocker.
Zie pag. 78

BOLERO DRAAI

BOLERO FOUR

KIKO Z PLUS

KAMELIA

met of zonder arm

66

inspiratie
fauteuils

FAUTEUIL KIKO PLUS | HOCKER FUSE
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Kies uw favoriet
en stel de bank
van uw dromen
samen.

ODIN

verkrijgbaar als loveseat | 2,5-zits | 3-zits | 3,5-zits |
hoekbank met dormeuse

standaard: armleuning
smal hoog

RYKE

verkrijgbaar als 2,5-zits | 3-zits | hoekbank |
hoekbank met dormeuse

JODIE

optie: sledepoot
verkrijgbaar als 2,5-zits | 3-zits

TIMO

De pootjes onder de
bert plantagie banken zijn
in diverse afwerkingen en
kleuren verkrijgbaar.

optie: verstelbare rug

verkrijgbaar als 2,5-zits | 3-zits | hoekbank met dormeuse | canapé

68

inspiratie
banken

BANK ODIN | FAUTEUIL ZYBA | SALONTAFEL SURPRISE | HOCKER FUSE

69

Strak gestoffeerd,
toonbeeld van stijl.
BANK ODIN stof miura rena 65, knopen Tendens moro, poot eiken
basalt | LOVESEAT ODIN stof Hollywood 3313 orange, poot BP404
marron | SALONTAFEL LUNA keramiek oxido flame, onderstel
BP404 marron | KUSSEN ODIN stof Bolster grey oranje 81

70

inspiratie

71

Een mix van
koele grijstinten
zorgt voor een
warm geheel.
BANK TIMO stof Bari 60 papyrus, leder Tendens kiezel | SALONTAFEL WIRELESS
keramiek statuario, onderstel BP100 antraciet | KUSSEN DIVIDE stof
Hollywood 8022 light grey, leder Tendens lava | KUSSEN DOPPIO stof
Hollywood 8022 light grey, knopen leder Tendens lava

Design
Frans Schrofer
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inspiratie
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Tijd voor een moment
van rust en warmte
in deze fijne zithoek.
BANK ODIN stof miura rena 65, knopen Tendens moro, poot eiken basalt | FAUTEUIL
KIKO PLUS zit leder Tendens mandarijn, rug Latch Viridian, armlegger + knopen
in rug leder Tendens mandarijn, onderstel BP303 emerald | BIJZETTAFEL
FUSE noten noestig olie, onderstel ep zilver | HOCKER FUSE stof
Hollywood 8022 light grey, onderstel BP100 antraciet | HOCKER
FUSE leder Tendens lava, onderstel BP100 antraciet | ETAGÈRE
LUNA legplanken keramiek zement hell, frame RAL9017
zwart | KUSSEN ODIN stof Bolster grey oranje | KUSSEN
DIVIDE stof Hollywood 8022 light grey,
leder Tendens lava
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Een levendige
& natuurlijke uitstraling.
BANK JODIE stof Hollywood 8017 army green, hoekpootjes RAL7022
ombergrijs | SALONTAFEL SURF eiken noestig olie, onderstel RAL7022
ombergrijs | FAUTEUIL KIKO PLUS zit Rancho stone, rug taft light
blue 41, knopen Rancho stone, onderstel BP303 emerald |
HOCKER KIKO stof image 193 eucalypthus, onderstel BP303
emerald | ETAGÈRE LUNA legplanken keramiek zement
hell, frame RAL9017 zwart | KUSSEN GIRO stof
Future mint, knoop leder Tendens oxidized green |
VLOERKLEED Desso

Design
Thijs Smeets
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KLEINMEUBELEN

Breng uw interieur in balans met
zorgvuldig gekozen kleinmeubelen.

BACIO

65 x 45 cm

DIVIDE

65 x 45 cm

ZYBA hocker

FUSE hocker
in 3 maten

FUSE bijzettafel

in 3 maten
hout | lak | marmer

DOPPIO
68 x 38 cm

KIKO hocker
in 2 maten

KIKO bijzettafel

in 2 maten
hout | lak | keramiek | fenix

GIRO

ø 55 cm

BONNIE

in 3 maten
hout | staal

CLYDE

MIX & MATCH

60 x 40 cm

TRIPLE

WIRELESS

hout | keramiek | lak
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kleinmeubelen

JUSTIN

in 3 maten

SINGOLO
BIJZETTAFEL FUSE | BIJZETTAFEL JUSTIN | TV-OPZET LUNA | ETAGÈRE LUNA

55 x 55 cm
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Sterk vormgegeven
meubels nemen geen plek in,
maar geven uw persoonlijke
items juist de ruimte.
FAUTEUIL KIKO PLUS leder Tendens blanco, onderstel RAL1013
parelwit | ETAGÈRE LUNA legplanken keramiek zement hell,
frame RAL9017 zwart | BIJZETTAFEL KIKO keramiek eiche
hell, onderstel RAL1013 parelwit
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Weldadig,
knus & stoer
TV-OPZET LUNA romp en klep voor 7016 antracitgrau,
deur links eiken bianco fineer, onderstel BP100 antraciet | HOCKER FUSE stof Hollywood 8022 light grey,
onderstel BP100 antraciet
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VISION etagère

VISION dressoir

VISION kast

LUNA sidetable

LUNA dressoir

Stijltip: De open wandkasten
zijn ook functioneel als
roomdivider.

VISION tv-opzet

LUNA kast

LUNA ETAGÈRE
keramiek | hout | fenix
ook vrijstaand verkrijgbaar
kan ook op de Vision tv-opzet

optie: speakerdoek (zwart I grijs I wit)

LUNA TV-opzet
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kasten

Met een model uit de bert plantagie
kastenserie kiest u voor subtiel design
met praktische opbergmogelijkheden.
TV-OPZET LUNA | ETAGÈRE LUNA
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R
DE OF
L E ST
&
De identiteit van een meubel wordt bepaald door
onder meer de materiaalkeuze. Chique in uni en
trendy in een duo-stoffering. De bert plantagie
collectie bestaat uit talloze prachtige leder- en
stofkleuren in diverse categorieën. Hiervoor werken
wij samen met gerenommeerde merken als de Ploeg
en Kvadrat.
Kijk op www.bertplantagie.com voor het totaalaanbod materialen.
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materialen
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L
A
KL KEU
RE
N
Laat het onderstel van uw meubel uitvoeren
in een bert plantagie fijnstructuur lakkleur.
Deze lakkleuren zijn zorgvuldig afgestemd op
de leder- en stofcollectie zodat u de meest
stijlvolle combinaties kunt maken.
Kijk op www.bertplantagie.com voor het totaalaanbod materialen.
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materialen
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K
MIE
RA
KE
Keramiek is een fantastisch materiaal
voor een tafelblad. Het is 100% natuurlijk,
onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
Verkrijgbaar in maar liefst 14 stijlvolle
kleuren en dessins.
Kijk op www.bertplantagie.com voor het totaalaanbod materialen.
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materialen
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T
HO
U
Een houten meubel zorgt voor een
natuurlijke uitstraling en een warme
touch. Bij bert plantagie heeft u keuze
uit vele houtsoorten,
kleuren en afwerkingen.
Kijk op www.bertplantagie.com voor het totaalaanbod materialen.
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materialen
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FE
NIX
Fenix is een zeer innovatief nanotech materiaal
met een bijzonder chique, matte uitstraling.
Het voelt zijdezacht aan en is zeer praktisch in
gebruik. Typische eigenschappen van Fenix zijn:
soft touch, in bepaalde mate zelfherstellend,
eenvoudig te reinigen, en een mooi mat
oppervlak. Verkrijgbaar in meerdere tinten.
Kijk op www.bertplantagie.com voor het totaalaanbod materialen.
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Wist u dat bert plantagie van oudsher ook actief is op de

BERT PLANTAGIE IS OOK
THUIS IN DE ZORG,
OP KANTOOR &
BINNEN DE HORECA

projectenmarkt? Vele zorginstellingen, wachtruimtes, kantoren en horecagelegenheden zijn de afgelopen jaren ingericht met
bert plantagie meubels. Vaak zijn deze modellen aangepast aan het
doeleinde waar ze voor ingezet worden: bijvoorbeeld door een verstevigd
onderstel of extra dichtgestikte naden. Kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit
en comfort zijn hierbij speerpunten, aangevuld met het bert plantagie design.
De projectcollectie kan afwijken van de collectie die te koop is in de winkels.
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BARKRUK KIKO | KIKO PLUS
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Kijk in onze serviceshop
shop.bertplantagie.com
voor doppen, onderhoudsmiddelen en onderdelen

De bert plantagie collectie wordt verkocht via geselecteerde
verkooppunten in diverse landen. Een actueel overzicht van
brandstores & verkooppunten bij u in de buurt vindt u op
www.bertplantagie.com.
• Nederland
hoofdkantoor,
productontwikkeling
en distributiecentrum

• Duitsland
GmbH

• Oostenrijk
• Luxemburg
• Scandinavië
• Israël
• Frankrijk

• België

• Engeland

• Zwitserland

• Portugal

De bert plantagie meubels worden bijna allemaal
door onze eigen vrachtwagens naar
de verkooppunten gereden.
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www.bertplantagie.com

