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HOLM

HOLM

Kunststof wordt nog altijd in grotere
hoeveelheden geproduceerd.
Afnemers willen de eerste tientallen
kilo’s niet in verband met een heel
klein risico van eventuele
afwijkingen in het materiaal.

De producten die CANTOR aanbiedt aan de zakelijke
markt zijn allen circulair en ontwikkeld volgens dé
duurzame gedachte. Het gebruik van ‘nieuwe’
grondstoffen komt nauwelijks aan de orde in de
ontwikkeling van de producten. Materialen worden zo
benut, dat ze ook weer makkelijk gescheiden kunnen
worden wanneer het product niet meer voldoet aan
de gebruikseisen.

ANDY & BENDY
Vanaf € 41 excl. btw

Oorspronkelijk bedoeld als tussenpaal
die deel uitmaakt van een hekwerk. Bij het verzagen van deze
balken blijft restmateriaal over dat gebruikt wordt als basis
voor deze lampen. Nadat het metaal gecoat is, wordt een
houten hoedje geplaatst dat gemaakt wordt op basis van
pallets. De gehele productie vindt plaats in gevangenissen en
sociale werkplaatsen.

OPTIMIST
€ 1.545 excl. btw
De meest breekbare objecten, zowel kunst als glas, worden
van A naar B getransporteerd in stevig verpakte transportkisten gemaakt van onverwoestbaar gecertificeerd hout
maar eenmalig gebruikt. Deze kisten vol met optimistische

Met CANTOR leggen we de verbinding

Stap voor stap, maar waar begin ik?

tussen jonge duurzame ondernemers

Dat is natuurlijk voor iedereen anders.

en de zakelijke markt met als doel:

Wat we je altijd zullen adviseren is,

interieurs mooier voor het oog van de

vraag jezelf af of er geen beter alterna-

klant, prettiger werken en tegelijkertijd

tief is voor datgene dat ‘gebruikelijk’ is

duurzamer voor ons allemaal te maken.

voor jou. Dat kan zowel privé als in je

De producten uit onze collectie zijn

vakgebied als bijvoorbeeld project-

gemaakt van bijvoorbeeld grondstoffen

inrichter. Waarom zou je nog kiezen voor

die al een eerder leven hebben gehad,

nieuwe grondstoffen of massaproductie

materialen die vanwege een kleine

als het ook anders en leuker kan?

afwijking zijn afgekeurd en (natuurlijke)

Deze brochure staat vol met insprirende

naar een vloeibare plastic sliert dat vervolgens over

armaturen worden in samenwerking met mensen met een af-

materialen die in ieder geval de potentie

ideeën en producten.

een mal heen wordt gespoten. Het onderstel wordt

stand tot de arbeidsmarkt gemaakt van oude krantenpapieren.

hebben om terug te komen in de cirkel.

teksten en pijlen worden vermaakt tot nieuwe tafelbladen.

LATEST EDITION

HOLM CHAIR

€ 70 excl. btw, medium

€ 396 excl. btw
De kuip van deze stoel is gemaakt van 100%
gerecycled kunststof. Het kunststof residu wordt
geïnjecteerd in een machine die het transformeert

Een krant is eigenlijk maar een gek ding in deze tijd.
Drukwerk wat maar van korte tijd voor ons relevant is. Deze

gemaakt van afgekeurde dranghekken.

Het leuke van dit alles is dat de keuze
van het gebruik van materiaal bij je
ontwerp niet ten koste hoeft te gaan
van esthetiek.

SPOOL DELUXE
KOPER
€ 107 excl. btw

De Spool was ooit een in lasdraad ingewikkeld onderdeel uit
een lasapparaat. Zodra de spoel nog een klein laagje lasdraad op zich heeft wordt het vaak al verwisseld om door te
Mijn naam is Diederik Jonkers, 28 jaar en ik ben werkzaam als circulair adviseur
voor CANTOR (circulair meubilair). Ik heb het idee dat ‘bewust zijn’ bij mij is
begonnen vanaf mijn geboorte. De opvoeding van geen kauwgum op straat
gooien, afval netjes scheiden, je bord leeg eten en zelfs het gebruik van een
sodastream is voor mij al gewoontegoed.

kunnen met het volgende lasproject. Hierdoor eindigt het als
afvalproduct waarna wij het veranderen tot designlamp.

EMOTION
Vanaf € 459 excl. btw
Oude matrassen en banken vermalen, gereinigd en opnieuw
geperst tot schuimblokken afgewerkt met een ecologische
coating op basis van schaafsel uit de leerproductie. Afval- en
reststromen die samenkomen in een collectie aan zachte
modulaire zitelementen.

Dixi en Pear stoelen
Twee zitelementen die als basis oude matrassen
en banken hebben (vermalen, gereinigd en
opnieuw geperst tot schuimblokken). Ze zijn
afgewerkt met een ecologische coating op basis
GEREALISEERD PROJECT

GEREALISEERD PROJECT

van schaafsel uit de leerproductie.

A-lowha tafel
Niet vanwege de grondstoffen maar vanwege zijn
lange levensduur, is HPL een veel voorkomend
materiaal als werkblad. De complete A-lowha collectie
is gemaakt van Eco-HPL, het eerste HPL blad vrij van
formaldehyde en phenol.

Afval als grondstof

Stukadoors maken altijd meer stuc aan
dan achteraf nodig en zitten daardoor
altijd opgescheept met het restproduct
van hun project. Omdat gips afvoeren
ARCHY

ARCHY

geld kost, gebeurt dit in de praktijk vaak
niet. Voor de Archy wordt het restproduct van nieuwbouw projecten
opgehaald bij plaatselijke stukadoors.
Door het gips te vermalen en te
calcineren worden de gipskristallen weer
actief en bruikbaar om een product te
ontwikkelen.

De Archy is een hangend of liggend armatuur,
verkrijgbaar in small, medium en large.
Uitvoeringen in wit, zwart of marmerlook.

FABRIKOOS

FABRIKOOS

Alle producten zijn volledig remontabel,
gemaakt van organische (rest)stromen,
integraal ontwikkeld en digitaal
geproduceerd.

De Fabrikoos collectie bestaat uit circulaire meubels voor mooie en gezonde werkomgevingen. Hiervoor worden
enkel circulaire materialen gebruikt die van natuurlijke grondstoffen of reststromen zijn gemaakt. Voorbeelden
hiervan zijn landschapsafval zoals bermgras of de steeltjes van tomatenplanten. Of grondstof die zo snel groeit
dat de bron in feite onuitputtelijk is, denk aan bamboe. De constructie van de ontwerpen blijft op een subtiele
manier zichtbaar en is altijd zonder gebruik van schroeven of lijm.

De carpet tiles worden geleverd met verbindingselementen die de tegels binnen enkele seconden met
elkaar fixeren. Door deze toepassing is het mogelijk om

CARPET TILES

van het tapijt.

De twee grootste tapijtproducenten in
Nederland gebruiken kilo’s aan
geproduceerd materiaal niet, omdat hier
een weef- of kleurafwijking in zit.
Cityscapes is een handgemaakte tapijt,
ontstaan vanuit Esher geinspireerde
vormen waarbij de afwijkingen in het
materiaal bijna onzichtbaar lijken. Ieder
tapijt is uniek.

Naast Cityscapes beschikt de collectie ook over andere
tapijten met diverse vormen zoals Boomerang carpet
en Cube carpet.

CARPET TILES

ter plaatse de uiteindelijke grootte en vorm te bepalen

ABLE

ABLE

Pallets met statiegeld maken
het verschil. Pallets voor
eenmalige verzending van
goederen worden tot op heden
helaas nog steeds gebruikt. Wat
ons betreft mag er een verbod
op komen. Tot die tijd worden
er prachtige tafelbladen van
deze pallets gecreëerd.

FELTPLANT STRELITZIA
€ 2.821 excl. btw
Planten zijn goed voor de luchtkwaliteit en sfeer op
de werkplek, maar duurzaam is het niet om grote
tropische planten te kweken. Je koopt een plant die
in perfecte omstandigheden is gegroeid, maar een
klap krijgt zodra hij bij jou in de woonkamer komt.
De Feltplants gaan nooit dood en zijn naast je echte
planten een eyecatcher op kantoor! Ze zijn gemaakt
vanuit 100% ongekleurd wolvilt met een kern van
hergebruikt PVC.
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