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Cespo is een inspirerende New Arival in meubeldesign. Cespo creëert minimalistische 

meubels met karakter voor veeleisende mensen met een eigen stijl. Modulaire systemen 

en single units, voor particulier en zakelijk gebruik.

Minimalisme creëert rust en geeft andere elementen en objecten in uw interieur de 

kans om op de voorgrond te treden.

Onze visie

Cespo zoekt naar een spanningsveld in het interieurdesign en vertaalt dat naar stijlvolle 

en abstracte meubelontwerpen met subtiel gevoel voor contrast en materiaalgebruik.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan onze Made of Copper serie waarbij een koperen paneel 

lijkt te zweven binnen een ragfijne omlijsting.

 

Onze missie

Cespo wil met de meubelcollectie van modulaire systemen en single units, samen met 

u, voor elk interieur de gewenste oplossing bieden . Van boekenkast tot ladenblok. 

Zorgvuldig gemaatvoerd en geënt op uw situatie. Voor elk interieur de gewenste 

oplossing. Ook daar ligt de kracht van Cespo.

Wij willen weten hoe uw leefomgeving eruit ziet, alleen dan kunnen we de sfeer 

creëren waarin u kunt ontspannen en genieten of juist prettig kunt werken. Wij 

komen naar u toe om te brainstormen en maken de eerste schetsen die leiden tot 

het gewenste resultaat. Tenslotte laat een 3D presentatie zien hoe uw toekomstige 

meubels in uw leefomgeving passen.

De afmetingen, materiaal en kleurcombinaties in de collectie zijn suggesties. Zorgvuldig 

door Cespo gekozen om u te laten zien wat wij bedoelen met spanning en contrast. 

Desgewenst maken wij het meubel voor u op maat.

Cespo houdt ontwerp, productie en verkoop in eigen hand. Alleen zo weten we zeker 

dat u krijgt wat u wilt. Minimal design met subtiel contrast in vorm en materiaalgebruik.

Precies zoals u dat wenst.
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CONTAINER
Een modulair kastsysteem met abstracte vormgeving. Vrij in de ruimte of van wand  

tot wand of van vloer tot plafond. Om de mooie dingen die u koestert te laten zien 

of de alledaagse dingen praktisch op te bergen. Desgewenst met deuren, kleppen, 

lades, schuifdeuren en achterwanden. Greeploze fronten en naar wens een RVS 

sierlijst. Uitgevoerd in MDF met kleurcoating of een fineerlaag.
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Voorgaande pagina en deze pagina | XXXL-Container boekenkast met romp in 

aluminium kleurcoating, kleppen en lades in oranje kleurcoating, deuren in zebrano 

blank gelakt.
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Combinatie van XXL-Container boekenkast & Medium Box Low ladeblok 

met romp in aluminium kleurcoating, lades in zebrano blank gelakt.
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XL-Container boekenkast met romp en lades in witte kleurcoating, 

schuifdeur in zebrano blank gelakt.
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XL-Container boekenkast met romp in aluminium kleurcoating, deuren in zebrano 

blank gelakt. XXXL-Container boekenkast met romp en lades in witte kleurcoating.
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RANDOM
Een modulair kastsysteem met een speelse combinatie van open en dichte vakken  

dat voor een verrassend visueel effect zorgt. Als wandkast, hoekkast, vrijstaande kast  

of als roomdivider. Desgewenst met deuren, kleppen, lades en achterwanden. Greeploze 

fronten en uitgevoerd in MDF met kleurcoating of een fineerlaag. De Random kasten 

kunnen worden voorzien van uitneembare fronten en achterwanden uitgevoerd in kleur, 

eikenfineer of koper voor een subtiel maar contrastrijk effect.
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Voorgaande pagina | Random kast met romp, deuren, kleppen en lades in witte kleurcoating. 

Deze pagina | Random zwevende kast met romp, lades en deuren in grijze kleurcoating.
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Random boekenkast met romp, deuren, kleppen en lades in witte kleurcoating.
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MADE OF COPPER
Een serie kasten met koperen fronten en voeten. Rompen desgewenst met deuren, 

kleppen en lades. Uitgevoerd in MDF met kleurcoating, koper voorzien van blanke 

laklaag. Fronten te openen met een druksysteem. Een object op zich, met een 

ragfijne detaillering van de omlijsting, waarbinnen de koperpanelen lijken te zweven.

Voorgaande pagina en deze pagina | Random boekenkast met romp, deuren, 

kleppen en lades in witte kleurcoating, inzet met deuren in eiken fineer, 

achterwanden in eiken fineer en magenta kleurcoating.
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Voorgaande pagina en deze pagina | Random boekenkast met romp, deuren, kleppen 

en lades in witte kleurcoating, inzet met Made of Copper deuren in witte kleurcoating 

met koper blank gelakt, achterwanden in oker geel en eiken fineer. Made of Copper 

kast met romp in oudroze kleurcoating, deuren in oudroze kleurcoating met koper 

blank gelakt, voeten in koper blank gelakt.
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Made of Copper dressoir met romp in witte kleurcoating, deuren, kleppen en 

lades in witte kleurcoating met koper blank gelakt, voeten in koper blank gelakt.
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MEDIUM BOX
Een modulair system van side-boards met een minimalistische vormgeving.  

In MDF met kleurcoating of geheel in massief eiken. Desgewenst met deuren,  

kleppen en lades. Greeploze fronten en naar wens een RVS sierlijst. Als podium  

voor uw kunst, opbergen van serviesgoed of als entertainmentcenter met een 

flatscreen TV. Naadloos te combineren met het Container kastsysteem.
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Medium Box High tv-meubel met romp in aluminium kleurcoating, wandpaneel 

en lades in aluminium kleurcoating met schappen en sierlijst in geborsteld RVS.



38 | 37



36 | 39

MAATWERK
Buiten de collectie biedt Cespo ook de mogelijkheid om exclusief maatwerk  

te ontwerpen en te leveren. Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Voorgaande pagina | Combinatie van XL-Container boekenkast & Medium Box Low 

ladeblok met romp, kleppen en lade in witte kleurcoating. Deze pagina | Medium Box 

Low tv-meubel met romp, klep en lades in massief eiken geolied.
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Wandplanken in massief eiken geolied, zwevend aan het plafond bevestigd.
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Voorgaande pagina | Keuken in massief eiken geolied met composiet blad.  

Deze pagina | Eettafel in massief eiken geolied en badkamermeubel in massief eiken blank gelakt.
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KRUSEMANSTRAAT 3 | 6952EW DIEREN | 0313-843784

INFO@CESPO.NL | WWW.CESPO.NL




