
Van en Veld staat voor de 

hoge kwaliteit van afwerking en het 

uitgesproken plezier in 

eigenzinnige details. 

Zo heeft elke KunsTafel een foto 

met gedicht aan de onderzijde van 

het tafelblad, een onverwachte 

verrassing, geïnspireerd op degene 

voor wie de tafel ontworpen en 

gemaakt is.  Een heel persoonlijk 

kunstwerk.

De kroonluchter 

heeft een verborgen diertje in de 

takken en de stoelen hebben 

een kleine verrassing aan de rugzijde.

Typisch  Van en Veld!

VAN en VELD

Spechtlaan 28

1343 AL Almere

036 - 84 84 118                     

06 - 293 40 826 (Nicole) 

06 - 397 63 065   (Mark)

  Hoe werkt het?
1.  bel ons gerust voor een afspraak 

     (thuis of bij Van en Veld).
2. wij denken dan mee over de afmeting, vorm en kleur 

     en maken samen een persoonlijk kleurenpallet.
3. Van en Veld  gaat hard aan de slag om na 

    8 tot 10  weken...
4. een prachtige unieke KunsTafel te bezorgen!

i n f o @ v a n e n v e l d . n l
w w w . v a n e n v e l d . n l

De Tafel

die ene kleur in het tafelblad
omdat ik zo’n mooi tuintje had
ieder z’n eigen stoel
het echte thuisgevoel

de noest waar ik alle lijnen van ken
als ik gedachten verzonken ben
loopt door in een sprookjesdier
tot net voorbij die kleine kier

zon, sterren, maan
kom maar rond de tafel staan
de kleuren van mijn leven
in de tafel weergegeven

Nicole Vaneker 2012
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de KunsTafel
kunst om aan te zitten



Een tafel om iedere 
dag blij van te worden!

Leefbaarheid en schoonheid 
gaan hand in hand bij de KunsTafel. 

De KunsTafel wordt gemaakt van

duurzaam nieuw hout, 

door de beste meubelmakers.

Een onzichtbare stalen 

constructie zorgt voor de 

duurzaamheid.
De heldere sprankelende glans 

maken wij door verschillende componenten-lakken in 

veel dunne lagen op te spuiten. 

Niet alleen ‘schitterend’, maar hierdoor is de KunsTafel 

ook geschikt voor dagelijks intensief gebruik.

De KunsTafel: een inspirerende plek 
waar mensen samen komen.

Samen eten, lachen, spelen, werken, een goed gesprek voeren: 

aan tafel gebeurt het!

De KunsTafel is een persoonlijk en praktisch 

kunstwerk, dat elke activiteit aan tafel meer kleur geeft.

   Een kunstwerk om aan 
               te zitten en het inspirerend 

                         middelpunt van het interieur. 

Gemaakt als een maatpak, in de vorm, maat en 

kleuren van je leven.  Passend in iedere 

woonomgeving, van klassiek, landelijk tot aan

modern of zakelijk. 

     

Gekleurd door het leven, 
kleurt iedere dag van het 
leven!
Het maken van een eigen KunsTafel, begint met 

het maken van een persoonlijk 
kleurenpallet. 

       Samen met ontwerpster Nicole Vaneker  

       wordt gekeken naar de inspiratiebronnen, 

       lievelingskleuren en  kleuren van het

       interieur.  Zo onstaat een uniek en 
    tijdloos kleurenpallet,

    passend bij het interieur en persoonlijkheid 

      van de toekomstig bezitters.


