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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 verschil-
lende lengtes met een mooie verstekverbinding 
van blad naar wang, worden met de LV-bureau
kasten of sideboards tot bureaus gecombineerd. 
In combinatie met de zijwang ontstaan juist 
opvallende, asymmetrische tafels. Alle bureaus 
en tafels hebben een bladdiepte van 100cm. 
De standaard werkhoogte van 74cm is middels 
ophoogstrippen naar 76 of 78cm te verhogen.
Ook de top- en zijbladen van de kasten zijn uitge-
voerd met een verstekverbinding.
Naast alle houtuitvoeringen van het overzicht 
achterin deze brochure, zijn de LVV-bladen ook in 
HPL verkrijgbaar. Fraaie uni-kleuren als wit, kiezel 
en zand laten zich makkelijk combineren met de 
bestaande lak- en houtkleuren.
Van koel zakelijk tot juist warm huiselijk. Of toch 
kleurrijk en gedurfd doorcombineren vanuit de 
verwante LV-collectie?

Een overzicht van de mogelijkheden vind u uitge-
tekend achterin dit katern.
Modellen bekijken: in onze fabriekstoonkamer 
in Roelofarendsveen staan diverse modellen 
opgesteld. 
Voor lakkleuren zie het stalenoverzicht, meer 
informatie en dealeradressen: www.castelijn.nl
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DESIGN LVV  I  MARIEKE CASTELIJN

Collectie LVV

Marieke Castelijn’s 2009 LVV collection was 
largely inspired by the successful ‘strip
desks’ of the 2006 LV collection, whose tabletops 
and side pieces are made up of different-coloured 
strips. The new LVV collection consists of large, 
one-piece rectangular tabletops of various 
lengths, linked to two side pieces by means of 
beautiful mitre joints. The fact that one side piece 
is open while the other one is closed gives LVV 
desks a delightfully asymmetric appearance. 
Combined with LV drawer units and sideboards, 
the tabletops make for eye-catching desk ar-
rangements.
All LVV desks and tables are 100cm deep. The 
74cm standard height can be increased
to either 76 or 78cm using height-adding strips. In 
addition to the various types of wood finish listed 
on pp. 178-179, we offer LVV tabletops made of 
HPL.
Like the aforementioned tabletops, the tops and 
sides of LVV bookcases are joined together by 
mitre joints. Available in shades which are emi-
nently suited to forming a combination with the 
white, grey and sand-coloured tabletops of the 
LVV collection, the storage units can be used to 
create either stylish business environments or
cosy-looking homes. Those who like their furni-
ture really colourful are encouraged to have a 
look at the LV collection, parts of which can be 
combined with LVV units to create truly eye-
popping interiors.

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

LVV collection
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c o l l e c t i e LVV
voorbeeldwerkplekken
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vergadertafels

LVV-VT??410

74

100

200/220/240/260/280

LVV-??0-R1D-R

100

74

210/230/250

LVV-??0-R1D-L

LV-??0-R3/DSH

100 165

210/230/250

LV-??0-R3/HSD

LVV-??0-R4/HSSD

100

120

220

LVV-??0-R4/DSSH

210/230/250



c o l l e c t i e LVV
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kasten

188

45

86

LVV-K2G

278

LVV-K2N

188

45

124

LVV-K3G

278

LVV-K3N
RS-K5C

193

90 45

231

RS-K6C



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 07.30 uur / 17.00 uur



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

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

U1026 MP/SM/HS/RU U133 MP kiezel U074 MP atlanticU079 MP pacificU1184 MP zand F32/005 RU pompeij 
hout donker

R4284 MO chalet 
eiken natuur

R4400 balearen 
eiken natuur

R4801 MO notenhout 
standaard

HPL Andere HPL kleuren of houtprinten uit de Duropal DST-collectie zijn op aanvraag leverbaar.



METALLIC LAK

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

EFFECTLAK

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

lak E61 effect helderwit lak E89 effect lichtzand lak E62 effect ecru lak E75 effect warmgrijs lak E60 effect zwart lak E81 effect zeeblauw lak E87 effect pacificlak E80 effect zwartgrijslak E70 effect donkergrijs lak E88 effect aquagroen

lak E74 effect beigegrijs lak E69 effect bruingrijs lak E85 effect mosterdgeel lak E67 effect vuurrood lak E77 effect robijnroodlak E73 effect taupelak E79 effect mosterdgr. lak E86 effect signaalor.

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

http://www.deprojectinrichter.com

