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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?
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FLY STATAFEL
Model statafel Fly, ontwerp Mart van de Meer is een 
combinatie van een elegant metalen frame met een 
eersteklas geselecteerd massief eiken blad. De zachte 
lange zijden van het blad en de snelheid van de kopse
kant zorgen voor herkenbaar vakmanschap van 
Creafort. Bestaande uit twee materialen is model Fly 
circulair, duurzaam en gebruiksvriendelijk.
Zeer stabiel en in iedere ruimte een ware ‘eyecatcher’.
Barstoel: Avola.
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Fly statafel in combinatie met de barstoel Avola.

7



8



FLY STATAFEL
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Tafel Fly in combinatie met de fauteuil Avola

FLY
Model Fly, ontwerp Mart van de Meer is een combinatie 
van een elegant metalen frame met een eersteklas 
geselecteerd massief eiken blad. De zachte lange 
zijden van het blad en de snelheid van de kopse kant 
zorgen voor herkenbaar vakmanschap van Creafort. 
Bestaande uit twee materialen is model Fly circulair, 
duurzaam en gebruiksvriendelijk.  Zeer stabiel en in 
iedere ruimte een ware ‘eyecatcher’.
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FLY
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De combinatie met 
verschillende kleuren en 
afwerkingen van blad en 
onderstel maakt het eind-
resultaat zeer individueel.

FLY
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Fly statafel met Avola 
barstoelen met gesloten rug.
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De toepassing van massief hout en de afwerking met 
milieuvriendelijke kwaliteitsproducten, maken het onderhoud 

van de tafels van Creafort vrijwel overbodig.
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FL
Y 

SP
EC

S Materiaal blad

Massief
eiken

Multiplex

Hpl/ Fenix Getacore 

De bladen kunnen in elke RAL kleur worden geleverd. 

Het onderstel kan in elke RAL- kleur worden geleverd.

Afwerkingsmogelijkheden eiken blad

Naturel 
Gelakt

Eco Wit
olie/gelakt

RAL9016 RAL9005 RAL7012 RAL3013RAL7047 RAL1012

Wenge
gelakt

Afwerkingsmogelijkheden multiplex blad

Afwerkingsmogelijkheden onderstel

Metaal

Materiaal onderstel

RAL9016 RAL9005 RAL7012 RAL3013RAL7047 RAL1012

Elephant
grey
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FLY STATAFEL
Bestelcode  L B H
200.84        200  100  110
200.85        240  100  110
200.86        270  100  110
200.87        300  100  110

TAFELS OP MAAT?
Bel of mail ons!

FLY
Bestelcode  L B H
200.80       200  100  76
200.81       240  100  76
200.82       270  100  76
200.83      300  100  76



Mart van der Meer is interieur-
architect en ontwerper. Mart heeft de 
opleiding  ArtEZ Hogeschool voor de 
kunsten 1994 afgerond. Na de opleiding 
heeft hij  ruim vij f jaar gewerkt bij  EGM in 
Dordrecht. Mart is hierna begonnen 
bij  OIP als projectmanager. Zo heeft 
hij  de afgelopen jaren voor diverse 
opdrachtgevers gewerkt. Mart is 
ontwerper van model Drone en Fly.

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

ONTWERPER 
VAN TAFEL 

PROGRAMMA’S
DRONE 
EN FLY
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