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Cantor is een merk van uniek design uit Nederland. Bij Cantor 

geloven we in lokale ambacht, kwaliteit en producten die van 

positieve invloed zijn op milieu en mens.

We zijn ons er elke dag van bewust dat we goed moeten omgaan 

met onze planeet en we dagen organisaties uit om ook hun 

werkomgevingen in balans te brengen. En dus zorgen we ervoor 

dat de producten die wij aanbieden méér zijn dan alleen esthetisch 

en functioneel. Onze producten zijn gemaakt van een natuurlijk 

kwalitatief materiaal of ontwikkeld door upcycling vanuit een 

reststroom van Nederlandse bodem. 

We werken, daar waar het mogelijk is, graag samen met 

gevangenissen en sociale werkplaatsen in Nederland om de 

productie van onze collectie tot stand te brengen.

In dit lookbook vind je een greep uit onze collectie binnen de 

categorieën: licht, opbergen, werken en zitten.  

over de collectie
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Hanglamp Just is gemaakt van staal. Er zijn diverse lokale 

staalbewerkers die genoeg snijafval hebben om Just te 

vervaardigen. Just is een eenvoudig design, gemaakt van 

een krachtig materiaal. Het staal is standaard gepoedercoat 

in de kleur RAL9005 (zwart).

Ø 200 x 2.5 mm
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Andy & Bendy vonden hun oorsprong bij de tussenpalen die 

deel uitmaakten van hekwerken. Bij het verzagen van deze 

balken blijft restmateriaal over dat we als basis gebruiken.

Nadat het metaal gevormd en gecoat is, plaatsen we hier 

een houten plaatje op dat gemaakt wordt van afvalpallets. 

Andy & Bendy kunnen worden uitgevoerd zonder coating of 

in de kleuren geel, zwart of wit. 

60 x 60 x 250 mm
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De Nederlandse fabrikant Bruynzeel Storage Systems heeft als motto ‘creating space for a healthy planet’. 

100% van hun staalafval wordt hergebruikt en met hun duurzaamheidsdoelstellingen streven ze naar zoveel 

mogelijk hergebruik in hun productieproces. Voor hun poedercoatproces hebben ze te maken met drie 

miljoen koperen haken per jaar die, door het machinale proces, maar één keer gebruikt kunnen worden. Met 

hanglamp HOOK’d geven wij een tweede leven aan dit materiaal.

Tijdens het productieproces hecht de zwarte of witte poedercoating zich aan het statisch geladen haakje, 

waardoor verspilling wordt voorkomen. Het verloop van de poedercoating op het materiaal maakt elke lamp 

uniek en zorgt voor een verrassende sfeer in een interieur.  

Ø 470 x 210 mm

      

HOOK’D
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De upcycle hang- en tafellamp Spool was ooit onderdeel 

van een lasmachine. Om de spoel zit oorspronkelijk lasdraad 

gewikkeld. Als het lasdraad op is wordt de spoel doorgaans 

weggegooid. Nu krijgt de spoel een mooie bestemming 

als verlichting. Spool is te verkrijgen in koper of gekleurde 

varianten zoals geel, wit en zwart.

Ø 300 × 100 mm

SPOOL
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HOLM

Er worden nog steeds honderden miljoenen tonnen aan 

kunststof geproduceerd per jaar. Het materiaal is niet meer 

weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Ook al lijken de 

natuurlijke alternatieven met dezelfde kwaliteiten meer in 

het zicht te komen. 

Het produceren van kunststof vergt enige aandacht. Grote 

hoeveelheden aan synthetisch materiaal wordt in fabrieken 

weggegooid wanneer er een kleine kleurafwijking is 

ontstaan in het materiaal. Dit materiaal voldoet niet aan de 

eisen die bijvoorbeeld de automotive branche stelt.

Holm geeft een nieuw en volwaardig leven aan het 

restmateriaal. Het onderstel van Holm wordt gemaakt van 

gebruikte hekwerken.

630 x 630 x 820 mm
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Kenmerkend aan Blok is het gebruik van één natuurlijk materiaal en de constructie van het ontwerp die op 

een subtiele manier zichtbaar blijft. Blok oogt eenvoudig, maar is veelzijdig. Door het unieke ontwerp kun 

je met een eenvoudige sleutel meerdere Blokken aan elkaar bevestigen. Daarnaast is de verbinding zó 

uitgedacht dat je de blokken ook ten opzichte van elkaar kunt draaien. Zo maak je in een handomdraai een 

zitelement, een opbergkast of een tribune.

Blok komt tot stand door een productieproces waarin een freesmachine met een precisie van 0,1 mm snijdt. 

In combinatie met het ontwerp zelf, zorgt de precisie van de freesmachine dat het materiaalverlies wordt 

beperkt tot het minimum. 

450 x 450 x 450 mm

      

BLOK
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KRUKJE

Het heldere ontwerp van Krukje bestaat uit vier dezelfde 

poten die bijeen worden gehouden door vier zittegels. Een 

clickfinger, met een knipoog naar de ambachtelijke Japanse 

houttechnieken, maakt het geheel af. De subtiele hoeken 

maken het geheel stabiel en zorgen voor een comfortabele 

ergonomische houding tijdens het zitten. 

Krukje is met 0,1 mm precisie computergestuurd gefreesd. 

300 × 300 × 464 mm
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BULLSTOEL

Bull stoel is gemaakt van transportkisten waar Bullseye 

glass glasplaten in zijn verpakt. Ze worden geïmporteerd 

vanuit Amerika. Bij aankomst gaan kunstenaars aan de slag 

met de inhoud van de kisten. De kisten gebruiken wij als 

materiaal voor deze stoel. 

 

480 x 380 x 810 mm 
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Geïnspireerd door Japanse houttechnieken en ontwikkeld 

vanuit één natuurlijk materiaal. Kruis is een esthetische, 

constructieve tafel, gemaakt van bamboe of berken 

multiplex. Het ontwerp heeft een functionele, herkenbare 

en onderscheidende expressie. 

De tafel komt tot stand door een productieproces waarin 

een freesmachine met een precisie van 0,1 millimeter 

snijdt. De precisie van de freesmachine en het ontwerp 

zorgen er samen voor dat het materiaalverlies wordt 

beperkt tot het minimum. 

900 x 1800 x 750 mm 1000 x 2000 x 750 mm 

1200 x 2400 x 750 mm 1200 x 2750 x 750 mm

900 x 2000 x 750 mm 1000 x 2400 x 750 mm 

1200 x 2500 x 750 mm 1200 x 2750 x 750 mm
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ABLE

De houten tafels van de Able collectie zijn gemaakt van hoogwaardig afvalmateriaal. Voor de eikenhouten 

versie zijn oude treinwagons uit Frankrijk gebruikt waarvan het hout weer tot leven is gebracht in de Able. Na 

hun bestaan als vloer in de wagons worden ze opnieuw geschaafd, zodat het blanke hout weer terug naar 

boven komt. Andere Able versies, zoals op de afbeelding, zijn gemaakt van weggegooid pallethout.

Het duurzame onderstel van de Able wordt gemaakt van afvalmateriaal van een staalfabriek. In een 

Nederlandse gevangenis laten we van het afvalmateriaal kruis, laser- en trapeziumpoten lassen en coaten. 

Nu komen deze materialen bijeen in een stevige en praktische tafel.

1800 x 900 x 750 mm 2000 x 900 x 750 mm 2200 x 900 x 750 mm 2400 x 900 x 750 mm

2600 x 900 x 750 mm 2800 x 900 x 750 mm 3000 x 900 x 750 mm 3000 x 1000 x 750 mm
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Dit wandrek is gemaakt van restmateriaal van 

hekwerken, zoals die overal in Nederland langs de wegen 

te vinden zijn. Door onze werkwijze wordt het materiaal 

niet weggegooid, maar krijgt het juist een prachtige 

bestemming als design voor in het interieur. We slijpen 

en coaten ze in de juiste maat en kleur tot een mooi 

en multifunctioneel opbergsysteem. Het FENCY rek is 

aan te vullen met plankjes, gemaakt van weggegooid 

pallethout.

S        800 x 400 mm   M       750 x 800 mm

L           1200 x 800 mm   XL      1600 x 800 mm

XXL    2500 x 1400 mm
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Project No CD to waste is een samenwerking van Emmaus 
de Bilt, van Plestik, The Good plastic company, Searious 
business en Cantor. Ons gezamenlijke doel is om van 
plastic afval een waardevol product te maken. 

Kringloopwinkels zijn het hart van de circulaire economie. 
Het opnieuw verkopen van gebruikte producten is de 
eenvoudigste vorm van hergebruik. Er is echter geen 
grote vraag meer naar CD’s, omdat steeds meer mensen 
hun muziek online beluisteren. De kringloopwinkels van 
Emmaus gooien daardoor jaarlijks zo’n 30.000 kilo aan CD’s 
weg! Helaas worden de hoesjes (gemaakt van polystyreen)
en de CD’s (polycarbonaat) zelf op dit moment nog niet 
standaard goed gerecycled en belanden deze plastic 
soorten vooral in de verbrandingsovens. Wat als we ze 
allemaal konden verzamelen en van al dat plastic iets 
moois konden maken? Plastic uit de verbrandingsoven en 
in de economie houden, dat is ons doel.

We roepen iedereen op om oude CD’s in te leveren bij 
de dichtstbijzijnde vestiging van Emmaus. Gezamenlijk 
hebben we als doel om 100.000 CD’s in te zamelen voor dit 
project. 

NO CD TO WASTE 
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