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DOOR BERT

tafel pace | bert

De bert plantagie collectie is bedoeld voor levensgenieters: het is design om  

op te leven.

Ieder bert plantagie meubel wordt met de hand vervaardigd door één van onze 

specialisten. Leidraad hierbij is de toepassing van goede & eerlijke materialen, de 

focus op kwaliteit en het gebruiksgemak van onze producten. En dat alles in een 

prettige en verantwoorde werkomgeving voor alle bert plantagie vakmensen op 

diverse plaatsen in Europa. 

Alle bert plantagie modellen bevatten een maatwerkelement: zo bieden wij u 

de gelegenheid om tot een optimale keuze te komen. Daarom kunt u genieten 

van authentiek vakmanschap in een designmeubel dat voor u op maat is 

samengesteld.  

Bert Plantagie

Live beautiful
De basis van het bert plantagie 

Dutch Design meubelmerk. 

bert plantagie bv
Laagveld 10
5431 NX Cuijk (NL)

Dit is een uitgave van bert plantagie

bert plantagie GmbH
Memminger Straße 62
89264 Weissenhorn (DE)

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

2017 bert plantagie. Wijzigingen en fouten  
voorbehouden. Aan dit magazine kunnen  
geen rechten ontleend worden.
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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



7tafel oxxi | bank skyler | stoel skyler | etagère luna keramiek

INSPIRATIE

Sfeervol & luchtig
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TAFEL STELLA in massief noten noestig olie, onderstel BP100 

antraciet | STOELEN BLAKE - JONI - TARA buitenzijde leder Rancho 

cognac, binnenzijde stof Future 1001, onderstel BP100 antraciet, 

onderstel hout noten gebeitst

Geometrisch, krachtig  
& ruimtelijk



9tafel stella | stoel blake | stoel joni | stoel tara

INSPIRATIE
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Design  
Frans Schrofer

HOEKBANK RYKE stof Ploegwool light blue 24, onderstel RAL7031 

blauwgrijs | FAUTEUIL KAMELIA leder Rancho stone, poot RVS | 

FAUTEUIL KAMELIA stof Fade autumn red 15, 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, frame 

RAL7031 blauwgrijs | KUSSEN GIRO stof Future mint, knoop leder 

Tendens oxidized green | KUSSEN DOPPIO stof Ploegwool light blue 

24, knopen leder Rancho stone



11bank ryke | bijzettafel fuse | hocker fuse | fauteuil kamelia | sidetable luna keramiek | kussen doppio | kussen giro

INSPIRATIE

Een grootse zithoek  
met rijke materialen.
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bert plantagie stoelen worden  
geroemd om hun zitcomfort.

SPARGO
zie pag. 26

zie pag. 26 zie pag. 26 zie pag. 20

zie pag. 26

zie pag. 24

MISTY SPEEDBLAKE

KAMELEON ZUKI ERUMBAARC

SALSA DUO KIKOJAMES

POSE RHOSPARGO WOOD AXISJEANNE

Make it yours  
stoelen bieden  
veel extra opties 
zoals een flexibele 
rug (FLEX), een extra 
brede zit (XL) of 
verschillende  
onderstellen.
Zie pagina 28/29  
voor meer informatie.

zie pag. 26
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LAMBADA AMIE DUO WOOD MOUKJONI

MOONTESSCRAC GROOVE LIM

STOELEN

zie pag. 24

zie pag. 26 zie pag. 20

zie pag. 26

TARAFELP CLUB AUDREY MERENGUESKYLER

TIDY LUCK FELPCHACHA KIKO PLUS

zie pag. 24 zie pag. 26 zie pag. 26
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Alle stoelen zijn verkrijgbaar 
in een kleur naar keuze.

KIKO

SPARGO

LIMJAMES

MISTY

RHO

DUO

KAMELEON

JONI

BLAKE



Maak kennis met onze  
favoriete stoelen.

FAVORIETEN

Nice to meet you!

15
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TAFEL SEVEN eiken white wash lak, poot RVS | STOEL MISTY leder 

Tendens moro, onderstel RVS 



INSPIRATIE

Een freischwinger  
stoel biedt een  
ongekend zitcomfort door 
de licht flexibele rug.

17tafel seven | stoel misty
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De Kiko familie tekent voor een 
internationale uitstraling. Luchtig, verfijnd 

en met een fantastisch zitcomfort.
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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 STOEL

KIKO BARKRUK

KIKO PLUS FAUTEUIL

KIKO STOEL MET ARM

KIKO BANK

KIKO PLUS HOCKER

KIKO PLUS STOEL MET ARM

KIKO PLUS BANK

KIKO BIJZETTAFEL

KIKO PLUS STOEL

KIKO PLUS BARKRUK

KIKO PLUS FAUTEUIL MET ARM

KIKO FAMILIE

optie:  
ingetrokken naad

optie:  
dubbele knoop
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Stijlmix!

TAFEL PEDRO keramiek arktis, frame RAL9010 zuiverwit |  

STOEL KIKO zit leder Tendens kiezel, rug stof taft 102,onderstel 

BP100 antraciet | leder Tendens slate grey, onderstel BP100 

antraciet | leder Tendens light grey, rug stof Future 1000, onderstel 

BP100 antraciet | zit stof Taft 102, rug leder Tendens taupe, 

onderstel BP100 antraciet | leder Tendens kiezel, onderstel BP100 

antraciet | stof Taft 102, onderstel BP100 antraciet



23tafel pedro | stoel kiko

INSPIRATIE

Design  
Stefan Steenkist



24 tafel bixx | stoel blake
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EXTRA OPTIES

stolpnaad
standaard

comfort
(matstoffering)
altijd enkelnaad

gesloten arm
alleen bij stoelen 

met een*

enkelnaad

slede* slede
open arm

cross* four*
optie: draaibare zitting

wood*

10 ONDERSTELLEN

spin*
optie: draaibare zitting

freischwinger
vierkant

freischwinger
rond open arm

freischwinger
rond

freischwinger
vierkant open arm

3 KUIPJES

BLAKE JONI TARA

BLAKE JONI TARA

BLAKE JONI TARA FAMILY!



tafel seven | bank monica | stoel duo | stoel spargo26
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SPARGO WOOD

BOLERO DRAAI

BOLERO WOODLAMBADA*

SPARGO* RUMBA*

CHACHA*

MERENGUE*

DUO WOOD

SALSA*

BOLERO FOUR

DUO*MAMBO

BACHATA

*OPTIONEEL MET
HANDGREEP

DUO SPARGO

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

MONICA NICA

DUO SPARGO FAMILY!
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Design uw eigen stoel
op ieder onderdeel.

Tip: laat u uitgebreid adviseren over de vele  
mogelijkheden van de bert plantagie collectie 
door de verkoopspecialist in de winkel. 

rits

Een duo-stoffering houdt 
in dat u 2 soorten bekleding 
kiest op uw stoel. Dit kan 
contrasterend zijn, zoals een 
trendy leder|stof combinatie, 
maar u kunt ook kiezen voor 
een stijlvolle ton-sûr-ton 
stoffering. 

U kunt uw meubel laten 
voorzien van een persoon-
lijk label in plaats van het 
standaard bert plantagie 
label. Het persoonlijke label 
is zwart en kan voorzien 
worden van een naam naar 
keuze. Dit kan per stuk!

Iedere bert plantagie stoel, 
fauteuil en bank kunt u 
bestellen met een stiknaad 
in een kleur naar keuze.
Optioneel is eveneens een 
sierstiksel verkrijgbaar. 
Indien het model voorzien is 
van een rits, kan deze ook in 
een kleur naar keuze besteld 
worden.

Bent u wat langer of juist wat 
kleiner dan “gemiddeld”? Bij 
bert plantagie zijn de meeste 
stoelen aan te passen naar 
de zithoogte van uw keuze. 

DUO-STOFFERING PERSOONLIJK LABEL KLEUR STIKNAAD | RITS ZITHOOGTE

anushka joost

isabel

rob



29

duo-stoffering contrast stiknaad sierkruisstiksel persoonlijk label

MAKE IT YOURS

Een aantal stoelmodellen uit 
de bert plantagie collectie is 
te verkrijgen in een bredere 
variant (XL). Het design en 
de uitstraling blijft gelijk, al-
leen is de stoel 10 cm breder. 
Fijn als u wat groter bent! 

Stel: u heeft in een stoel 
gezeten met een heerlijk 
zitcomfort, maar het onder-
stel van een ander model 
spreekt u net iets meer aan. 
Bij een aantal bert plantagie 
modellen kunt u de kuip en 
het onderstel zelf matchen. 
In de meeste gevallen heeft 
u sowieso de keuze uit een 
ronde- of een vierkante poot.

Afhankelijk van de onder-
grond en uw persoonlijke 
voorkeur, kunt u bij de 
meeste stoelen kiezen 
uit kunststofdoppen, 
viltdoppen of wielen. Laat u 
goed voorlichten door uw 
verkoopadviseur en/of uw 
vloerleverancier! 

Kiest u voor een actieve zit, 
of na het eten toch even 
in een meer ontspannen 
houding? Een aantal ge-
selecteerde bert plantagie 
stoelen is leverbaar met 
een verstelbare flexibele rug 
(FLEX). Deze rug bedient u 
handmatig met de hendel 
die onder de zitting gemon-
teerd wordt. 

FLEXIBELE RUGXL UITVOERING ONDERSTEL DOPPEN | WIELEN

levi | isabel

dominique trees paul
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FAUTEUIL ZYBA MET HOOFDSTEUN buiten leder Rancho steel, binnen 

stof Miura blu scuro, voet noten fineer olie | HOCKER ZYBA leder 

Rancho steel, voet noten fineer olie | FAUTEUIL ZYBA stof Bari honey, 

poot rvs | SALONTAFEL SURF eiken noestig olie, onderstel 7022 

ombergrijs | BIJZETTAFEL KIKO noten noestig olie, onderstel EP zilver



31fauteuil zyba | fauteuil zyba wood | hocker zyba wood | salontafel surf | bijzettafel kiko

INSPIRATIE

Een sfeervolle mix van  
kleuren & materialen.

Design  
Frans Schrofer
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JUST  
RELAX!

zyba | kiko z plus | kamelia | bolero | zuki z

Altijd een mooie  
aanvulling op de zithoek:  
een stijlvolle fauteuil.
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FAUTEUILS

BOLERO DRAAI

ZUKI Z

BOLERO WOOD

VOGUE

BOLERO FOUR

KAMELIA

KIKO Z PLUS ZYBAZYBA WOOD

optie: Zyba mogelijk met  
hoofdsteun | hoofdkussen

Zyba ook verkrijgbaar met bijpassende hocker. 
Zie pag. 89

Kiko ook verkrijgbaar met bijpassende hocker. 
Zie pag. 89



34

Klassiek & modern design

FAUTEUIL ZYBA vlnr leder Tendens taupe, poot glans chroom |  

buitenzijde leder Tendens kiezel, binnenzijde stof Taft ecru, poot 

mat chroom | Raw antraciet, poot glans chroom | buitenzijde leder 

Tendens moro, binnenzijde stof tempt 60146, poot glans chroom



35fauteuil zyba | porsche 911 t coupé (1970) zilvermetallic

INSPIRATIE
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De Kiko PLUS familie biedt een 
fantastisch zitcomfort door  

de volle, rijke stoffering.

TAFEL BLEND keramiek zement hell, onderstel BP100 antraciet | 

EETKAMERBANK KIKO PLUS zit leder Tendens moro, rug stof Tempt 

olive 68100, onderstel BP100 antraciet | STOEL KIKO PLUS met arm 

stof Hollywood 8020 brown, onderstel BP100 antraciet



37tafel blend keramiek | stoel kiko plus | bank kiko plus 

INSPIRATIE



Heeft u al eens gedacht aan  
een bankje in uw eethoek? 

38 tafel oxxi | bank mouk | stoel mouk
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EETBANKEN

Comfortabel, gezellig en  
bovenal erg praktisch. * OPTIE: RANDOM ONDERSTEL

 RVS | HOUT | LAKKLEUREN

OOK VERKRIJGBAAR ALS BARBANK

MOUK

KIKO

CRIC

VIVIAN KIKO PLUS

BACHATA

SHIVASKYLER

MONICA

WANGEN | RANDOM ONDERSTEL*



lucht, licht  
& ruimte

40

TAFEL BRIDGE massief eiken basalt lak, onderstel RVS |  

STOEL CRAC leder Tendens petrol, poot RVS

Design  
Hans Daalder



lucht, licht  
& ruimte

41tafel bridge | stoel crac

INSPIRATIE
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TAFEL BLEND keramiek zement hell, onderstel eiken pebble olie | 

STOEL LIM stof indy creme 67, onderstel eiken pebble olie |  

leder Tendens latte, onderstel eiken pebble olie | FAUTEUIL KIKO 

PLUS zit leder Tendens slate grey, rug stof Hollywood 8007 iceblue, 

armlegger + knoop slate grey, onderstel RAL7031 blauwgrijs | 

BIJZETTAFEL KIKO eiken noestig bianco olie, onderstel RAL7031 

blauwgrijs



tafel blend keramiek | stoel lim | fauteuil kiko plus | bijzettafel kiko

INSPIRATIE

43

Hout in de hoofdrol  
van deze stijlvolle eethoek.

Design  
Thijs Smeets
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BRIDGE CHICOCHEEK
HOUT 

OOK MET WANGEN
HOUT | KERAMIEK | HPL

OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

EDGE
HOUT | KERAMIEK | HPL

Welke bert plantagie tafel is  
uw favoriet?

HOOKEDNO

BONO

BIXX RECHT*
HOUT | KERAMIEK | HPL

HOUT | KERAMIEK | FENIX

BLEND
HOUT  

OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

ALEF

BIXX OVAAL*
HOUT | KERAMIEK | HPL

AMAR
HOUT | KERAMIEK HOUT

HOUT 
OOK MET RANDOM ONDERSTEL

HOUT | HPL

HOUT

zie pag. 58

zie pag. 58
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STELLA SURPRISE

SEVENSANTIAGO* SHELTER*
HOUT | KERAMIEK | HPL

OOK MET RANDOM ONDERSTEL
HOUT | KERAMIEK | FENIX | HPL

OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

HOUT | FENIX
OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

HOUT | KERAMIEK

TAFELS

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

Tafelblad te voorzien van een 
randafwerking naar keuze. Zie 
pag. 48 voor meer informatie. 

*

SPIRE*

PUREPEDRO
HOUT | KERAMIEK | FENIX
OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

KERAMIEK

OVAL*

HOUT | HPL

PACE

OPI OXXI*
HOUT | KERAMIEK | FENIX | HPL

OOK ALS UITSCHUIFTAFEL
HOUTKERAMIEK 

OOK ALS UITSCHUIFTAFEL

HOUT
OOK MET WANGEN

HOUT | HPL

zie pag. 59

zie pag. 58 zie pag. 59

zie pag. 59

zie pag. 59



EDGE

STELLA

BRIDGE

BIXX

SEVEN

46

Alle tafels zijn te bestellen in  
een afmeting naar wens.



tafel bixx | stoel blake | stoel joni 47

FAVORIETEN

Onze favoriete tafels uitgelicht:  
allemaal met maatwerkmogelijkheden.
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MAATWERK: TAFELS MET EEN 
RANDAFWERKING NAAR KEUZE.

Rechte hoeken (heel licht gebroken)
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm 

0*

Bovenzijde | onderzijde radius 2 mm
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm 

1

Boven radius 9 mm
onder radius 2 mm
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

2

Boven radius 2 mm
onder radius 9 mm
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

3

Boven radius 37 mm
onder radius 2 mm 
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

4

Boven radius 2 mm
onder radius 37 mm
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

5

15° verjongd
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

zijkant: naar 
buiten verjongd

kopsekant naar 
binnen verjongd

7

Radius 2 mm 75° verjongd
mogelijk bij bladdikte 3 cm 

6*

Boomstamprofiel
mogelijk bij bladdikte 3 en 4 cm

8 

BOVENAANZICHT

Opdik 2 cm
mogelijk bij bladdikte 3 cm
(alleen mogelijk bij randafwerking 0)

9

5 CM

Opdik 3 cm
mogelijk bij bladdikte 3 cm
(alleen mogelijk bij randafwerking 0)

10

6 CM

Rechte kant 12 mm |  
60° verjongd
mogelijk bij bladdikte 3 cm

11

bij randafwerking 0

Soft side*Extra optie

bij randafwerking 6

Soft side

Soft side - bovenzijde blad afgeschuind
mogelijk bij bladdikte 3 cm



RANDAFWERKINGEN

49tafel oxxi
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TAFEL SEVEN eiken noestig bianco olie, poot RVS | STOEL DUO buiten 

leder Tendens lava, binnen stof Breeze Fusion silver, poot RVS



tafel seven | stoel duo

INSPIRATIE

51

Een stijlvolle  
bestseller combinatie.

Design 
Stefan Steenkist



52 tafel surprise | stoel rho

TAFEL SURPRISE massief tropisch hardhout suar olie, wangen 

BP100 antraciet | STOEL RHO leder Tendens oranje, lime, pink en 

geel, onderstel glans chroom | FOTO: Henny van Belkom

Interieurontwerp  
Roelfien Vos Interior Design & Architecture
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onderstel RVS
(tafel)

wangen
(tafel / salontafel)

 53

wielen
(salontafel)

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

onderstel hout
(tafel)

NIETS ZO LEUK ALS
VERRASSINGEN

TAFEL SURPRISE

SURPRISE

SALONTAFEL SURPRISE



TAFEL SANTIAGO eiken noestig bianco olie, wangen RAL9010 

zuiverwit | EETKAMERBANK VIVIAN leder Tendens royal blue,  

onderstel zuiverwit RAL9010 | STOEL LUCK - JAMES - AUDREY 

Tendens slate grey, poten zuiverwit RAL9010 

54



Tip: Heeft u een kookeiland?  
Stem de afmeting van uw tafel dan af  

op het kookeiland: dit geeft een mooie  
symmetrie in de ruimte. 

55

Rust  
& eenheid

tafel santiago | stoel luck | stoel james | stoel audrey | bank vivian

INSPIRATIE
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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



uitschuiftafel pace keramiek | stoel tara

INSPIRATIE

57
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BRIDGE

• vast blad hout
• uitschuifdeel hout | HPL  

metaalzwart U1233 MP
• onderstel RVS | bert plantagie  

lakkleuren

BONO

• vast blad hout
• uitschuifdeel hout | HPL 

metaalzwart U1233 MP
• onderstel hout | RVS |  

bert plantagie lakkleuren | 
aluminium

OPI

• vast blad keramiek
• uitschuifdeel keramiek | hout | 

HPL metaalzwart U1233 MP
• onderstel RVS | bert plantagie 

lakkleuren | hout

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

De bert plantagie 
uitschuifsystemen 
werken snel en 
eenvoudig.
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UITSCHUIFTAFELS

PACEOVAL SHELTER SPIRE

• vast blad hout | fenix
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie 

lakkleuren

• vast blad hout | fenix |  
keramiek

• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie 

lakkleuren

• vast blad hout | fenix  
• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie 

lakkleuren

• vast bootsvorm blad  
hout | fenix  

• uitschuifdeel hout | fenix
• onderstel bert plantagie 

lakkleuren



Al het laswerk aan 
de bert plantagie 
meubels wordt met 
de hand gedaan, hier 
komt geen lasrobot 
aan te pas.

VAKMANSCHAP

60
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Onze houtspecialisten verwerken alle houten 
onderdelen op ambachtelijke wijze.

Hout is een prachtig natuurproduct. Het op de juiste 
wijze werken met hout vereist ervaring en liefde voor 
het vak.

Wist u dat het vervaardigen van meubels nog altijd een 

ambachtelijk vak is? Iedere stoel, tafel, kast en bank 

wordt uit veelal natuurlijke materialen door onze ervaren 

vakmensen met de hand vervaardigd – alles in Europa. 

Hierdoor is elk exemplaar uniek en getuigt van uw keuze voor 

authentiek vakmanschap.

Staal wordt in lange buizen aangeleverd en door ons 
gezaagd en gebogen tot de gewenste vorm, bijvoor-
beeld voor het onderstel van een stoel.

De hoes van iedere stoel en bank wordt met de hand 
gestikt. Vooral de ‘hoeken’ vereisen precisie en kunde.

Ook de boormachines worden bediend door ervaren 
vakmensen, want de plaats van de boorgaten luistert 
erg nauw.

VAKMANSCHAP



62

BARTAFEL AMAR eiken noestig olie, wangen RAL7022 ombergrijs 

| BARKRUK KIKO LAAG zit leder Tendens mandarijn, rug stof Latch 

flame 14, zit leder Tendens oxidized green, rug stof Latch viridian 

10, rug stof Breeze Fusion flame 4302, zit Tendens oxidized green, 

rug stof Image eucalythus 193, stof Hollywood 8017 army green, 

stof Bari 37 deepsea, onderstel RAL7022 ombergrijs



INSPIRATIE

Urenlang tafelen aan deze  
comfortabele barset.

63bartafel amar | barkruk kiko plus



64 bartafel amar | barkruk kiko
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BARTAFELS & BARKRUKKEN

KIKO KIKO PLUS HOPPER MAMBO

EDGE
HOUT | KERAMIEK | HPL

BRIDGE
HOUT | KERAMIEK | HPL

CHEERS

Alle barkrukken en bartafels in  
meerdere hoogtematen verkrijgbaar.

optie: draaibaar

PURE
HOUT | HPL

HOOK
HOUT | HPL



bank odin66
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LEDER & 
STOF

MATERIALEN

De identiteit van een meubel wordt bepaald door 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.

TENDENS KIEZEL BREEZE FUSION
FOX

TENDENS PETROL HOLLYWOOD  
ICE BLUE

TENDENS  
OXIDIZED GREEN

BARI SILVER

RAW COGNAC

IMAGE BLOSSOMTENDENS  
SNOWWHITE

RUMBA PETUNIA

50+
LEER STOF

200+

RANCHO STONE BOLSTER PURPLE



68 tafel seven | stoel duo
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HOUT
MATERIALEN

Een houten meubel zorgt voor een natuurlijke uitstraling en een warme touch. 
Keuze uit vele houtsoorten, kleuren en afwerkingen.

EIKEN PREMIUM
OLIE/LAK

EIKEN NOESTIG
OLIE/LAK

EIKEN WHITE 
WASH LAK

EIKEN BIANCO 
OLIE

EIKEN BASALT 
LAK

EIKEN SMOKED 
GREY LAK

KERNESSEN 
OLIE/LAK

KERNBEUKEN 
OLIE/LAK

KERNESSEN BLOND 
OLIE/LAK

KERSEN
OLIE/LAK

NOTEN PREMIUM 
OLIE/LAK

NOTEN NOESTIG 
OLIE/LAK

NOTEN BLOND 
LAK

NOTEN BLOND 
OLIE

EIKEN  
PEBBLE OLIE



70 salontafel luna keramiek | fauteuil kiko plus | hocker fuse | kussen bacio



ARKTIS

DUNKELGRAU

EICHE HELL

OXIDO  
DARKNIGHT

WEISS

OXIDO 
FLAME

OXIDO ICE

MOOR EICHE

NERO

OREGON ANTIK

ZEMENT  
MONTANA

ZEMENT DUNKEL

STATUARIO

ZEMENT HELL

Keramiek is een fantastisch materiaal voor een tafelblad. Het is 100% natuurlijk, 
onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Verkrijgbaar in maar liefst 14 stijlvolle 
kleuren en dessins.

71

KERAMIEK
MATERIALEN



72 sidetable luna keramiek
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LAK-
KLEUREN

MATERIALEN

Laat het onderstel van uw meubel uitvoeren in een bert plantagie poedercoat 
lakkleur. Deze lakkleuren zijn zorgvuldig afgestemd op de leder- en stofcollectie 
en zijn in hoge mate krasvast in verband met de fijnstructuur.

EP STAALGRIJS

VERKEERSZWART  
RAL 9017 

ZUIVERWIT
RAL 9010

BP100
ANTRACIET

OMBERGRIJS
RAL 7022

BREMGEEL
RAL1032

EP 
ZILVER

GROENBLAUW
RAL 5001

K ARMIJNROOD
RAL 3002

BLAUWGRIJS
RAL 7031

PARELWIT
RAL 1013

BP303  
EMERALD

BP404  
MARRON



74 tafel pace | stoel tara 
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MATERIALEN

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 zelf herstellend, 
eenvoudig te reinigen, extreem mat oppervlak en vermindert vingerafdrukken. 
Verkrijgbaar in 6 tinten.

NERO INGO  
0720

GRIGIO BROMO  
0724

BIANCO  
ALASK A 0030

GRIGIO 
EFESO 0725

BRONZO DOHA 
2629

TITANIO DOHA  
2638

FENIX
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Design  
Thijs Smeets

BANK JODIE stof Hollywood 8017 army green, hoekpootjes 

RAL7022 ombergrijs | SALONTAFEL SURF eiken noestig olie, onder-

stel 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 



bank jodie | salontafel surf | fauteuil kiko plus | hocker kiko | etagère luna keramiek | kussen giro

INSPIRATIE
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Een warme  
& natuurlijke  
uitstraling.



7878 bank timo | tv-opzet luna | salontafel wireless | fauteuil zuki | hocker fuse | bijzettafel kiko | kussen divide | kussen doppio

Een mix van koele grijstinten  
zorgt voor een warm geheel.

BANK TIMO stof Bari 60 papyrus, leder Tendens kiezel | FAUTEUIL 

ZUKI image hunter 156, onderstel BP100 antraciet | SALONTA-

FEL WIRELESS keramiek statuario, onderstel BP100 antraciet | 

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 | HOCKER 

FUSE leder Tendens lava, onderstel BP100 antraciet | BIJZETTAFEL 

KIKO keramiek zement hell, onderstel BP100 antraciet | KUSSEN  

DIVIDE stof Hollywood 8022 light grey, leder Tendens lava | KUSSEN 

DOPPIO stof Hollywood 8022 light grey, knopen leder Tendens lava



7979bank timo | tv-opzet luna | salontafel wireless | fauteuil zuki | hocker fuse | bijzettafel kiko | kussen divide | kussen doppio

INSPIRATIE

Design  
Frans Schrofer
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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 |  

KUSSEN DIVIDE stof Hollywood 8022 light grey, leder Tendens lava



bank odin | loveseat odin | salontafel luna | kussen odin | kussen divide

INSPIRATIE
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Tijd voor een  
moment van rust 
in deze fijne  
zithoek.



JODIE

verkrijgbaar als 2,5-zits | 3-zits

RYKE

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

TIMO

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

8282

ODIN

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

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

optie: verstelbare rug
optie: zijpand in leder

optie: sledepoot

optie: armleuning breed laag  
(standaard smal hoog)

optie: poot metaal of hout



bank timo | salontafel wireless | kussen divide

BANKEN

Kies uw favoriet  
en stel de bank van  
uw dromen samen.
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Natural feeling  
met een touch of blue.

BANK ODIN | HOCKER FUSE stof bolster 40, sierknopen leder 

Rancho cognac, poten verkeerszwart RAL9017 | SIERKUSSEN ODIN 

leder Rancho cognac | HOCKER FUSE leder Rancho cognac, onderstel 

verkeerszwart RAL9017 | FAUTEUIL ZYBA met hoofdsteun leder  

Rancho cognac, poot verkeerszwart RAL9017 | SALONTAFEL 

SURPRISE suar naturel olie, wangen verkeerszwart RAL9017 | 

HOCKER FUSE leder Tendens steel, onderstel black chrome



85bank odin met sierkussen | fauteuil zyba | salontafel surprise | hocker fuse

INSPIRATIE
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BANK RYKE stof miura 31, bies leder Tendens lavendel, onderstel 

mat chroom | FAUTEUIL ZYBA buitenzijde leder Tendens kiezel, 

binnenzijde stof Taft 102, poot mat chroom | SALONTAFEL 

WIRELESS eiken noestig bianco olie, onderstel RVS | KUSSEN 

DIVIDE stof Miura 31, leder Tendens kiezel

Strakke  
hedendaagse sfeer

Design  
Frans Schrofer



87bank ryke | fauteuil zyba | salontafel wireless | kussen divide

INSPIRATIE



BACIO
65 X 45 CM

DIVIDE
65 X 45 CM

DOPPIO
68 X 38 CM

GIRO
Ø 55 CM

88

TRIPLE UFO
IN 3 MATEN

BONNIE
IN 3 MATEN

HOUT | STAAL

FUSE HOCKER
IN 3 MATEN

FUSE BIJZETTAFEL
IN 3 MATEN
HOUT | LAK

WIRELESS
HOUT | KERAMIEK | LAK

KIKO HOCKER
IN 2 MATEN



MIX & MATCH
60 X 40 CM

SINGOLO
55 X 55 CM

KLEINMEUBELEN

89

BONNIE
IN 3 MATEN

HOUT | STAAL

CLYDE

ZYBA HOCKER
TBV ZYBA FAUTEUIL

KIKO BIJZETTAFEL
IN 2 MATEN

HOUT | LAK | KERAMIEK | FENIX



BRIDGE BRIDGE

EDGE EDGE

SEVEN SURPRISE

HOOK PURE

VISION

PEDRO LUNA

90

HOUT | HPL

HOUT | HPL

HOUT | HPL

HOUT | HPL

HOUT | LAK HOUT

HOUT | KERAMIEK | FENIXKERAMIEK

HOUT

HOUT | HPL

KERAMIEK

KERAMIEK

SURF



SALONTAFELS

salontafel wireless

bert plantagie salontafels zijn 
voorzien van een luchtig design 
en een strakke uitstraling.

91
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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 | 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 81 | 

KUSSEN DIVIDE stof Hollywood 8022 light grey, leder Tendens lava



93bank odin | loveseat odin | salontafel luna | hocker fuse | etagère luna | kussen odin | kussen divide

Majestueus zitten.  
De oranje contrastkleur 
is warm en gedurfd. 

INSPIRATIE
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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



tv-opzet luna | etagère luna keramiek | fauteuil kamelia | hocker fuse

INSPIRATIE

95

Muziek als sfeermaker.  
Heeft u een verzoeknummer?!
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FAUTEUIL ZUKI Image hunter 156, onderstel BP100 antraciet | 

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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Stijlvol, chic 
& stoer

tv-opzet luna | fauteuil zuki | hocker fuse

INSPIRATIE



VISION DRESSOIR VISION KAST

VISION ETAGÈRE

VISION TV-OPZET

LUNA TV-OPZET

LUNA DRESSOIR LUNA KASTLUNA SIDETABLE

Er is een ruime keuze uit  
kasten in diverse houtsoorten, 

RAL- & Sikkenskleuren.

Stijltip: De open wandkasten 
zijn ook functioneel als  
roomdivider.

98

optie: speakerdoek 

LUNA ETAGÈRE

ook vrijstaand verkrijgbaar

kan ook op de Vision tv-opzet

SPEAKERDOEK  
ZWART

SPEAKERDOEK  
GRIJS

SPEAKERDOEK  
WIT

KERAMIEK | HOUT | FENIX



KASTEN

tv-opzet luna | etagère luna keramiek 

Met een model uit de bert plantagie  
kastenserie kiest u voor subtiel design  
met praktische opbergmogelijkheden.
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Sfeer ontstaat door  
het toepassen van  

persoonlijke accessoires.

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



etagère luna keramiek | fauteuil kiko plus | bijzettafel kiko keramiek

INSPIRATIE

101



Meubelmerk bert plantagie 
stelt zich aan u voor.

MIRJAM  
marketing manager 

ANUSHKA  
buitendienst  
Anushka is iedere dag in de 
winkels te vinden waar de bert 
plantagie producten te koop 
zijn. Hij zorgt voor een actueel 
aanbod op de winkelvloer en 
traint de verkoopadviseurs.  
Hij doet dit al 3 jaar en wil de  
30 jaar volmaken.

MARCEL  
voorman expeditie

DENISE  
export binnendienst 

TREES  
stikster  

Trees stikt leder en stof aan 
elkaar voor de stoffering van 

nieuwe stoelen. Zij leert dit 
ook aan de stiksters op onze 

productielocaties. Trees werkt 
16 jaar bij bert plantagie.

ROBERT - JAN  
productontwikkeling
Sinds 1 jaar werkt Robert Jan in 
het productontwikkelingsteam. 
Op deze afdeling worden de 
nieuwe modellen vanaf tekening 
voor het eerst omgezet tot een 
daadwerkelijk product.

ANNE MARIE  
service

PETER  
retail manager

102
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ONZE VAKMENSEN

WILFRED  
magazijn  
Wilfred heeft al 26 jaren 
trouwe dienst vervuld bij 
het bert plantagie team.  
Hij zet zich dagelijks in voor 
een goede gang van zaken in 
het magazijn. 

MARTIN  
financieel manager

ASTRID  
stikster 

ROB  
transport 

DANIELA  
export service
De bert plantagie meubels 
worden veel verkocht in 
Duitstalige landen.  
Daniela is sinds 1,5 jaar 
verantwoordelijk voor de 
serviceafwikkeling van bert 
plantagie in Duitstalige landen.

BERT  
eigenaar & naamgever

JASPER  
verkoop  

binnendienst

SJUUL  
houtbewerker  

in opleidng

OSCAR  
productieleider

STÄN  
logistiek 
planner

De bert plantagie producten worden op diverse locaties door onze 
vakmensen met de hand vervaardigd. In Nederland is het hoofdkantoor 
gevestigd met de binnendienst & administratie, maar ook het designteam, 
de productontwikkeling en een grote afdeling logistiek & expeditie.
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De bert plantagie meubels worden bijna 
allemaal door onze eigen vrachtwagens 

naar de verkooppunten gereden. 



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

• België 
• Zwitserland
• Oostenrijk 
• Luxemburg
• Denemarken
• Zweden
• Noorwegen
• Israël
• Frankrijk
• Engeland

VERKOOPPUNTEN
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KIJK IN ONZE SERVICESHOP
SHOP.BERTPLANTAGIE.COM

VOOR DOPPEN, 
ONDERHOUDSMIDDELEN  

EN ONDERDELEN



stoel spargo | barkruk mamborestaurant rhederoord de steeg106



Wist u dat bert plantagie van oudsher ook actief is op de projectenmarkt? Vele zorg- 
instellingen, wachtruimtes, kantoren en horecagelegenheden zijn de afgelopen jaren 
ingericht met bert plantagie meubels. Vaak zijn deze modellen aangepast aan het doel-
einde waar ze voor ingezet worden: bijvoorbeeld door een verstevigd onderstel of extra 
dichtgestikte naden. Kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en comfort zijn hierbij speer-
punten, aangevuld met het bert plantagie design. De projectcollectie kan afwijken van 
de collectie die te koop is in de winkels.

restaurant homecenter wolvega

schouwburg cuijk

BERT PLANTAGIE OOK 
“THUIS” IN DE HORECA

PROJECT

restaurant rhederoord de steeg schouwburg cuijk

restaurant rhederoord de steeg schouwburg cuijk
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