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Een vraag die mij vaak gesteld wordt. Wat we graag 
doen bij Creafort is innoveren. Onze kennis bundelen 
om tegelijkertijd functionele en zeker mooie 
meubelen te maken.  Dat is vooral een proces van 
denken, meningen uitspreken, delen, ontwikkelingen 
doornemen, met vakkundige mensen. Het doorpraten 
van mogelijkheden, oplossingen bekijken, modellen 
maken en testen. Het idee vangen dat straks de eind-
gebruiker het goede gevoel en de bevestiging geeft 
de juiste keuze gemaakt te hebben. Mogelijkheden 
bieden aan de architect, eindgebruiker of bedrijf 
datgene met onze vormgeving te doen zodat de
uitkomst optimaal is. De ontwerper als bewaker, zodat 
het idee achter het ontwerp gehandhaafd blijft. 
Serieproductie gecombineerd met maat- en vakwerk.
Dit te mogen doen in Nederland met een goede club 
mensen, de derde generatie Creafort inmiddels, dat is 
vooral een uitdaging en een mooi voorrecht. 
 
JAN STEENKAMER
Eigenaar Creafort.
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WAT DOE JIJ NOU PRECIES, JAN?



4



AVOLA
COLLECTIE

ONTWERPER TOINE VAN DEN HEUVEL
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AVOLA
Goede zitkwaliteit door een comfortabele rug 

en armsteunen stonden aan de basis van dit ontwerp. 
Het subtiel vormgegeven onderstel bestaat uit een 

strakke draadvorm, waardoor de stoel lijkt te 
zweven. Door de mogelijkheid om kleur en 

materiaal van stoffering en frame zelf te kiezen 
is het direct uw favoriet!

Maten Avola fauteuil

Bestelcode  L B H
300.10 54 55 84
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Avola fauteuil in combinatie met de Azen tafel
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AVOLA BARSTOEL

De aaneengesloten wigvormige zitting en rug geven een extra luxe uitstraling. 
De barstoel is te verkrijgen zonder en met een wat hogere rug. Het subtiel 
vormgegeven onderstel bestaat uit een strakke draadvorm. Het transparante design 
voegt zich moeiteloos naar verschillende  omgevingen. Door de mogelijkheid om 
kleur en materiaal van stoffering en frame zelf te kiezen is het direct uw favoriet!
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De barstoel Avola in combinatie met de Fly statafel
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Maten Avola barstoel
Zitting met rug

Bestelcode L  B   H
 300.20 44  38  78
 
Maten Avola barstoel
Zitting zonder rug

Bestelcode L  B   H
 330 44  38  78
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Tundra 600
Choco

Tundra 601 
Cognac

Tundra 602 
Sahara

Tundra 603 
Taupe

Tundra 604 
Bassalt

Tundra 606 
Dark olive

LEER, STOFFEN 
EN KLEUREN

De fauteuil Avola- en barstoel is in diverse kleuren leder en stof beschikbaar. 
Wij werken o.a. met het stoffenmerk Camira. Het hart van Camira ligt bij van het 

maken van meubelstoffen. Ze gaan daar ver in: zij willen, net als Creafort, 
met hun producten ‘het verschil maken’.



Ontwerper Toine van den Heuvel
 heeft een passie voor techniek 
en vormgeving. Zij n ontwerpen 
hebben een simpele strakke 
belij ning, die ze tij dloos en 
toepasbaar maakt voor elke 
omgeving. De vorm komt altij d 
voort uit de functie, handzaam in
het gebruik, zonder overbodige
decoratie. Ze hebben daarmee 
een functionele en esthetische 
meerwaarde voor de gebruiker. 
Gemaakt van goed te onderhouden 
materialen die een lange levensduur 
hebben. Duurzaamheid ziet hij  als 
een onlosmakelij k onderdeel van zij n
werk. Zij n kennis daarover komt
voort uit zij n jarenlange ervaring
in engineerings-vraagstukken. 

ONTWERPER 
VAN FAUTEUIL 
EN BARSTOEL 

AVOLA
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 +31 (0)182 593 888
info@creafort.com
www.creafort.com / #creafort
Creafort Showroom (op afspraak) 
Meridiaan 43, 2801 DA Gouda


