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Karakter en persoonlijkheid

Een Cespo meubel voegt iets wezenlijks toe aan jouw interieur. 

Karakter. Persoonlijkheid. En is onderscheidend in zijn soort. 

Omdat ieder meubel speciaal voor jou gemaakt wordt. Cespo 

realiseert design meubels op maat. Voor iedereen die kiest 

voor originaliteit en vakmanschap. En daar elke dag weer van 

wil genieten. 

De meubels van Cespo zijn modern en in één oogopslag 

te herkennen. Minimalistisch en functioneel vormgegeven, 

gemaakt van pure en duurzame materialen. Ontwerpen die 

rust uitstralen. Maar ook altijd met een twist. Met contrasten 

in kleur en materiaal en subtiele verhoudingen. Cespo werkt 

met een aantal vaste concepten, van waaruit we elk meubel 

specifiek voor jou ontwerpen. Je ziet deze stijl terug in de 

lijn voor: boekenkasten, kledingkasten, eet- en bijzettafels, 

dressoirs, tv-meubels en ladeblokken.

Alle meubels worden geproduceerd volgens duurzame 

productiemethodes.

“Onderscheid je met persoonlijk design van Cespo”
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Container

Minimalistisch, praktisch, een ontwerp met een twist; dat zijn de uitgangs-

punten voor Container, een modulair kastsysteem met veel mogelijkheden. 

Deze design boekenkast past in zowel een modern als klassiek interieur.  

De abstracte vormgeving kenmerkt zich door ritme, herhaling en evenwicht. 

Dit geeft rust in je interieur. De combinatie met de contrasten in materiaal-  

en kleurkeuzes geeft het meubel een krachtig en persoonlijk karakter. 

De vorm, maar ook de materiaal- en kleurkeuzes bepalen de uitstraling. 

Opstellingen van wand tot wand, van vloer tot plafond of vrij in de ruimte. 

Vrije keuze uit open en gesloten gedeeltes met deuren, kleppen, lades, 

schuifdeuren, achterwanden, uitneembare panelen en metalen inzetboxen 

met subtiele led verlichting. Schappen ook in glas. Uitgevoerd in MDF met 

duurzame kleurcoating of met verschillende fineersoorten.

“De boekenkast met ritme, evenwicht en herhaling, 
volledig op maat”
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Random

Random boekenkasten herken je aan subtiele afwisseling: 

onregelmatig, speels en toch in balans. “De variatie in 

afmeting en positie van de fronten, vakken en achter-

wanden lijken toevallig te zijn ontstaan, vandaar de naam 

Random. Maar toeval is het niet, want design is controle”, 

zo legt designer John van de Pol uit. Deze minimalistische 

en praktische stijl past in elk interieur. Een modulair 

kastsysteem, samen te stellen in de vorm en met de 

afmetingen die jouw ruimte nodig heeft. Passend bij jouw 

interieur, persoonlijke smaak en praktische voorwaarden. 

Je krijgt een passend ontwerp en dus nooit een kopie 

van een andere kast. Jouw Random wordt een exclusief 

en stijlvol element dat ook praktisch is, want design moet 

ook nuttig zijn. Als wandkast, hoekkast, vrijstaande kast 

of room divider. Vrije keuze uit open en gesloten gedeeltes 

met deuren, kleppen, lades, schuifdeuren, achterwanden, 

uitneembare panelen en metalen inzetboxen met subtiele 

led verlichting. Schappen ook in glas. Uitgevoerd in 

MDF met duurzame kleurcoating of met verschillende 

fineersoorten.

“Boekenkast met toevalseffect, 
volledig op maat”
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2008: lancering van Cespo

John van de Pol, eigenaar van Cespo: “De visie op mooie 

dingen creëren zat er al jong in. In het schuurtje achter ons 

huis timmerde ik mijn speelgoed. Urenlang en vol precisie 

werkte ik mijn eigen ideeën uit. Gepassioneerd als ik toen 

al was. Mijn creativiteit ontwikkelde zich onder andere 

door de studie HTS Bouwkunde-architectuur die ik volgde. 

Toen ik een paar jaar later mijn eerste woning betrad was 

het logisch dat ik mijn eigen meubelen zelf ontwierp en 

maakte. Minimalistisch en van pure materialen.’’

John deed daarna jarenlang ervaring op als productie-

manager bij verschillende meubelmerken. “Interessant 

werk, maar steeds meer gericht op het leiden van 

productie en minder op het ontwikkelen van producten. 

De passie voor design en mijn groeiende productkennis 

maakten dat ik in mijn vrije tijd steeds meer achter mijn 

tekentafel kroop. Mijn eigen meubelmerk werd steeds 

zichtbaarder. In 2008 lanceerde ik Cespo. Waarom Cespo? 

Het is mijn achternaam in het Italiaans, ik vind het prachtig 

klinken.”

“De visie op mooie dingen zat er al jong in’’
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Made of Copper 

De Made of Copper kasten zijn luxueus en onderscheiden 

zich door het minimalistische maar elegante ontwerp. Te 

verkrijgen in blank rood koper zoals op de volgende pagina’s 

is te bewonderen, maar ook in geoxideerd koper zoals 

hiernaast afgebeeld. Ze hebben een chique uitstraling door 

de krachtige materiaalcombinaties. Ontwerper John van 

de Pol was altijd al gefascineerd door rood koper. Het lukte 

hem om het materiaal binnen de strakke lijnen van de Cespo 

designs een prominente rol te geven. De kast is daarmee 

een echte eyecatcher voor je woonkamer of een opvallend 

element in je werkkamer. 

Made of Copper kasten hebben fronten en voeten van rood 

koper. Door de ragfijne detailleringen lijken de koperpanelen 

te zweven in de omlijsting. Het design past in zowel 

moderne als meer klassieke interieurs. Er zijn verschillende 

toepassingen. Als kast, dressoir of zelfs als invullingen voor 

onze boekenkasten. Romp en kaders in MDF met duurzame 

kleurcoating of verschillende fineersoorten. Koperen panelen 

en voeten voorzien van blanke lak. De panelen zijn bovendien 

in de afwerking ‘Made of Copper Oxidation’ uit te voeren. 

Geen enkel paneel is daarbij hetzelfde omdat het via een 

versnelde natuurlijk proces gemaakt wordt. Het koper 

heeft dan een prachtige groene kleur alsof het al tientallen 

jaren niet meer gepoetst is. De fronten te openen met een 

push-to-open systeem. Uiteraard zijn deze kasten op maat 

gemaakt naar uw wensen.

“Exclusieve en veelzijdige kast op maat”
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Medium Box

Medium Box is een modulair systeem met vele mogelijk-

heden. Dressoirs, ladeblokken en tv-meubels zijn op maat 

samen te stellen en ook te combineren met de Random 

of Container boekenkasten. Ook kan er een speelse 

compositie gemaakt worden met losse units. Dit systeem 

past moeiteloos in zowel een modern als klassiek interieur 

en past helemaal in onze visie: minimalistisch met een twist, 

en bovendien praktisch. Designer John van de Pol legt uit: 

“Een kast moet bij mij tot in detail kloppen. Zo wil je bij een 

tv-meubel met modern design geen snoeren in het zicht. 

Ook aan het aansluiten van apparaten moet makkelijk gaan. 

Vandaar de vrije indeelbaarheid van de Medium Box.’’ 

De Medium Box kan zowel zwevend gemonteerd worden als 

strak gemonteerd op een plint. Het kan ook gecombineerd 

worden met een wandpaneel, onopvallend of in een subtiel 

contrast. Naar wens te voorzien van schappen of om de 

tv aan op te hangen. Jouw interieur in combinatie met 

ons design leidt tot vele mogelijkheden. Vrije keuze uit 

open en gesloten gedeeltes met deuren, kleppen, lades, 

achterwanden, uitneembare panelen en metalen inzetboxen. 

Schappen ook in glas. Uitgevoerd in MDF met duurzame 

kleurcoating of met verschillende fineersoorten.

“Dressoir, ladeblok en tv-meubel met  
minimalistisch design volledig op maat”
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Bridge

Een design eettafel die rust uitstraalt maar 

nooit verveelt. Waaraan je, ook met een groter 

gezelschap, ieder moment van de dag kunt 

genieten. De Bridge eettafel heeft het allemaal 

in zich. Ontwerper John van de Pol bedacht 

een verfijnd en door kleur opvallend detail om 

het blad met de poot te verbinden. De Bridge 

eettafel onderscheidt zich door de puurheid 

van de natuurlijke houtsoorten in combinatie 

met subtiele detaillering. Tussen het tafelblad 

en de opvallende rechthoekige poten is 

een L-vormige verbinding aangebracht. Het 

tafelblad kan uit 1 stuk gemaakt worden of uit 

2 delen met een speelse groef ertussen. Door 

zijn rustgevende en tegelijkertijd spannende 

karakter past de Bridge perfect in een moderne 

woonkamer, eetkeuken of werkkamer. Bedoeld 

om te gebruiken. De Bridge eettafel is dat met 

zijn functionaliteit, passend bij jouw dagelijks 

gebruik. En met de herkenbare Cespo signatuur: 

minimalistisch, puur en speels. Blad en poten 

in massief eiken, noten en essen of MDF 

met kleurcoating. Metalen verbinding met 

kleurcoating. 

“Eettafel, veelzijdig met subtiel design” 
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Edge

De design eettafels van Cespo zijn minimalistisch vormgegeven, gemaakt van robuuste 

materialen en voorzien van bijzondere details. Deze tafel past helemaal in de visie van 

Cespo: het maken van karaktervolle, minimalistische maar ook praktische meubels voor 

mensen met een eigen stijl. De Edge tafel heeft een stijlvol minimalistisch ontwerp met een 

opvallend contrast. De Edge lijn herken je daarom direct. De poot met een afgeschuinde 

vorm met een kruisvormige bevestiging aan het tafelblad. Het getrapte en bijzonder slanke 

tafelblad. Deze subtiele en contrastrijke combinatie van vormen en materialen geven de tafel 

de juiste uitstraling. Karakter noemen wij dat. Blad en poten in massief eiken, noten of essen. 

Kruisje in RVS geborsteld of met kleurcoating. Binnenzijde poten in kleurcoating.

“Design eettafel, strak met bijzondere details” 
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Small Edge

Bij een design bijzettafel denk je natuurlijk aan exclusiviteit 

en opvallende details die de inrichting van jouw ruimte 

versterken. Cespo heeft hiervoor de Small Edge, een 

designlijn met een link naar de grotere Edge eettafels. 

Warme materialen combineren we met contrastrijke 

details. Helemaal Cespo. De Small Edge bijzettafel is het 

eigenzinnige broertje van de Edge eettafel. Met dezelfde 

toepassing van warme houtsoorten en opvallende details. 

Subtiel getrapte vorm in het blad. Een rank, elegant 

maar stabiel drieteen-onderstel stabiel bevestigd aan het 

tafelblad. De Small Edge is een opvallend en praktisch 

element in een moderne woon-, werk- of wachtkamer. 

Door de strakke lijnen misstaat deze bijzettafel ook niet 

in een klassiek interieur. Blad in massief eiken, noten of 

essen. Onderstel en drieteen in RVS geborsteld of met 

kleurcoating. 

“Bijzettafel met contrastrijke details”
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Made in Timberland

Robuust, stoer en met een minimalistische vormgeving, 

dat kenmerkt de tafels van Cespo. De Made in Timberland 

tafel lijkt met z’n massieve en natuurlijke uitstraling zo uit 

het bos te komen. Krachtig. Stijlvol. Praktisch. Een design 

eettafel van massief hout om comfortabel aan te zitten 

of te werken. Het massieve hout combineren we met 

contrasten in de vorm, van de oversized poten tot het 

veel dunnere blad. De Made in Timberland eettafel past 

daarmee in elk interieur, van modern tot klassiek. Prachtige 

houtsoorten vormen de basis van deze robuuste design 

eettafel en bepalen samen met de soort afwerking de 

uitstraling. Jouw woning of kantoor vormt een belangrijk 

uitgangspunt. Zo laten we de Made in Timberland tafel 

fraai aansluiten bij jouw persoonlijke situatie en behoeften. 

Blad en poten in massief eiken, noten of essen.

“Stijlvol en robuust”
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Nieuwe producten, dezelfde visie

John van de Pol werkt vanuit zijn Cespo Paviljoen in 

Dieren. “Dit atelier is belangrijk omdat ik graag tussen mijn 

meubels werk. Het geeft mij ideeën voor de ontwerpen, voor 

praktische mogelijkheden en nieuwe materiaaltoepassingen 

en combinaties. Je bent bij mij verzekerd van een exclusief 

ontwerp. Dat is onderdeel van mijn visie. Een meubel moet 

helemaal passen bij de persoon in zijn ruimte.’’ 

Het begin van Cespo was de Container boekenkast,  

daarna kwamen de Random en ook de Medium Box.  

Ondertussen zijn er diverse nieuwe lijnen bijgekomen.  

Nog steeds ontwikkelt John nieuwe producten. “Cespo 

blijft zich ontwikkelen, maar de visie is nog steeds dezelfde. 

Karaktervolle, minimalistische maar ook praktische meubels 

voor mensen met een eigen stijl.’’

“Een design moet passen bij de persoon in zijn ruimte’’
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Disque

Een design eettafel met een minimalistische uitstraling en verrassende details. Deze tafel 

is ontworpen om lang met elkaar aan te kunnen genieten. Ontwerper John van de Pol 

creëerde voor het blad een optimale ovale vorm waarbij de verhoudingen tussen 

lengte, breedte en rondingen goed in evenwichtig zijn. De smalle rand zorgt ervoor dat 

zelfs de grootste afmeting een subtiel en doordacht beeld oplevert. Opvallend detail is de 

gekleurde schijf die geklemd zit tussen poot en blad, maar ook zorgt voor de verbinding 

tussen poot en blad. De Disque eettafel onderscheidt zich door de puurheid van de 

natuurlijke houtsoorten in combinatie met subtiele details. Door het minimalistische karakter 

is de Disque eettafel perfect te gebruiken in verschillende situaties. Bedoeld om dagelijks 

te gebruiken en van te genieten. De Disque eettafel heeft het allemaal in zich. En met de 

herkenbare Cespo signatuur: minimalistisch, puur en speels. Blad en poten in massief eiken, 

noten of essen. Metalen verbinding met kleurcoating. 

“Design eettafel,  
minimalisme met contrast”
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Wardrobe I

De Wardrobe I is een karaktervolle design kledingkast, 

minimalistisch en functioneel tegelijk. Door ragfijne 

belijningen en terugspringende plinten lijkt de kast te 

zweven in de ruimte. De combinatie van hoge en lage 

units maakt de kast speels en handig in te delen. Een 

karaktervol en bovenal praktisch concept dat past bij 

mensen met een eigen stijl. De Wardrobe I is een modulair 

kastsysteem specifiek voor het opbergen van kleding. 

Als wandkast, hoekkast, vrijstaande kast, room divider of 

dressoir die onderling weer uitstekend zijn te combineren. 

Met deuren, kleppen en lades. Greeploos of met fraaie 

handgrepen. De interieurs van de hang- en legkasten 

kunnen worden uitgerust met (uittrekbare) hangroedes, 

legplanken, schoenenplanken, lades met vakverdeling 

voor stropdassen, sieraden, horloges, riemen en 

uittrekplateaus voor broeken, overhemden en schoenen. 

Uiteraard kunnen de kasten ook worden voorzien van 

subtiele led verlichting. Jouw wensen bepalen hoe 

de Wardrobe I kledingkast eruit gaat zien. Alle kasten 

stellen we op maat samen. Het interieur is uitgevoerd in 

hoogwaardig plaatmateriaal met verschillende decors.  

Al het zichtwerk in MDF met duurzame kleurcoating  

of met verschillende fineersoorten.

“Minimalistisch en functioneel, volledig op maat”
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Wardrobe II

De Wardrobe II is een karaktervolle design kledingkast met een 

sterke link naar de Wardrobe I. Minimalistisch en functioneel 

tegelijk. Door ragfijne belijningen en terugspringende plinten 

aan de bovenzijde van de kast wordt een fraaie aansluiting met 

het plafond gecreëerd. Het schuifdeursysteem is gelijksluitend. 

Wanneer de deuren gesloten zijn liggen de deuren in hetzelfde 

vlak. Dit zorgt voor een rustgevend beeld. De Wardrobe II 

is perfect te combineren met de hoge en lage units van de 

Wardrobe I. De kast is speels en handig in te delen. Een 

karaktervol en bovenal praktisch concept dat past bij mensen 

met een eigen stijl. De Wardrobe II is een modulair kastsysteem 

specifiek voor het opbergen van kleding. Als wandkast, 

hoekkast, vrijstaande kast of room divider. De interieurs 

van de hang- en legkasten kunnen worden uitgerust met 

(uittrekbare) hangroedes, legplanken, schoenenplanken, lades 

met vakverdeling voor stropdassen, sieraden, horloges, riemen 

en uittrekplateaus voor broeken, overhemden en schoenen. 

Uiteraard kunnen de kasten ook worden voorzien van subtiele 

led verlichting. Jouw wensen bepalen hoe de Wardrobe II 

kledingkast eruit gaat zien. Alle kasten stellen we op maat 

samen. Het interieur is uitgevoerd in hoogwaardig plaatmateriaal 

met verschillende decors. Al het zichtwerk in MDF met 

duurzame kleurcoating of met verschillende fineersoorten.

“Karaktervol en minimalistisch, volledig op maat”
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Bezoek het Cespo Paviljoen
 

Cespo Paviljoen: inspiratie door ontmoeting

In het Paviljoen werken we aan jouw design meubels.  

Dat begint vaak met een kennismaking door de dealer bij 

jou, maar je bent op afspraak ook welkom om zelf inspiratie 

op te doen in het Paviljoen. Proef de sfeer van Cespo, 

bekijk enkele van onze meubels in het echt en bespreek  

je wensen met ons.

Wil je een bezoek brengen aan het Cespo Paviljoen?  

Wij en onze dealers werken altijd op afspraak, om echt  

de tijd voor jou te nemen. Dat kan vaak ook op zaterdag  

of ’s avonds.

Krusemanstraat 3

6952EW Dieren 

0313-843784

info@cespo.nl 

www.cespo.nl 

“Proef de sfeer van Cespo,  
bekijk enkele van onze meubels in het echt”

© CESPO202008
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