
Laat je inspireren
 door karton!



Een beurs stand te laten bouwen

Een museum expositie in te richten met expositiewanden

Je kantoor in te richten

Een scheidingswand te creëren

Een kast op maat te laten bouwen

Displays op maat te laten maken

Een winkel in te richten

Expositie tafels op maat te laten maken 

Je evenement aan te kleden

Je eigen creatie te laten maken

Je verpakkings vraag op te lossen

Mee te denken aan jou idee en dit uit te voeren naar een 
tastbaar product
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Karton
Karton is er in heel veel verschillende soorten en maten, golfkarton, honingraat karton, 
massief karton, sulfaat karton, gras karton en vele andere soorten. Elk soort karton
is ook weer verdeeld in verschillende golfdiktes, cel structuren, looprichtingen, papier
samenstellingen, toplagen, etc. Weet jij in deze kluwe van soorten en maten niet meer
wat je wilt, wat kan, wat past bij jou ontwerp en waar je het kunt verkrijgen?
Ik weet de weg in karton land en heb veel verschillende soorten op voorraad liggen, 
ook weet ik de weg in de leveranciers van al die soorten en welke soort waarvoor het 
meest gecshikt is.
Karton is een veelzijdig materiaal waarmee je de meest uiteenlopende presentaties
creëert. Elke productie is maatwerk en juist daar word ik blij van! 
De ene keer ontwikkel ik een rijdende auto, de andere keer een beursstand of een 
display waar je niet omheen kunt!

Idee
Jij hebt een idee maar je weet niet of het haalbaar is, dan wil je de haalbaarheid
bespreken en doorlichten met iemand die verstand en ervaring van zaken heeft. 
Iemand die de bomen door het bos wel ziet in de wondere wereld van karton met al 
die verschillende soorten en mogelijkheden. Iemand die niet op de gebaande wegen 
wandelt, iemand die in oplossingen denkt.  

Van A tot Z
Jij wilt ontzorgt worden en het eind product hebben wat je voor ogen had.
Doordat ik het ontwerp proces persoonlijk begeleid en in huis uitvoer zijn de lijnen 
kort. Het productieproces vind gedeeltelijk in huis plaats en gedeeltelijk bij door mij 
geselecteerde partners. Hierdoor kan ik snel inspringen op jouw wensen. Zo krijg jij 
het eind product dat je voor ogen had en wat we samen besproken hebben.
Van ontwerp tot levering, tot de opbouw van jouw museum inrichting of beursstand, 
ik realiseer het voor je.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is jou kernwaarde, het zit ook in mijn DNA en loopt als een groene 
draad door jou en mijn toekomst. Zo is al het materiaal dat ik gebruik FSC, en 100% 
recyclebaar, ook gebruik ik duurzame grondstoffen. Samen maken we het verschil en 
zorgen we voor een groene toekomst voor de volgende generatie.



Ik, Margrieta Oomkes heb een voorliefde voor 
karton en ben het gezicht achter Karton Design. 
In 2014 ben ik, na jaren als ontwerpster 
in de karton industrie gewerkt te hebben, 
gestart met Karton Design. Sinds die tijd heb
ik diverse projecten mogen ontwikkelen, 
inspirerende mensen ontmoet en veel nieuwe 
ideeën opgedaan.

Als ontwerpster ben ik altijd op zoek naar nieuwe 
ideeën en mogelijkheden in karton toepassingen. 
Het lichte gewicht, de kracht en de eco-look bieden 
ongelimiteerde mogelijkheden. 
Karton is een laagdrempelig product dat uitermate 
geschikt is voor praktische toepassingen in het 
dagelijks gebruik. Je denkt hierbij al snel aan 
verpakkingen en displays, maar ik denk ook graag
nog een stuk verder. Wat dacht je van tafels, stoelen, 
kasten, bureaus, banken, bedden, wanden, lampen, 
decoratie, of zelfs aan complete standbouw en 
expositiewanden.

Ik ga geen uitdaging uit de weg en denk graag met je mee 
om jou idee te realiseren in karton. Ik ben gespecialiseerd 
in het ontwikkelen en maken van alles wat je je maar 
bedenken kan van karton, waarbij de focus ligt op het 
technische aspect. Zijn jouw wensen haalbaar en zo ja, 
hoe kan ik het dan zo ontwerpen, maken en bouwen dat 
het nog functioneel is? Hierbij natuurlijk altijd rekening 
houdend met de toepassing, het product, jou als klant 
en de gewenste uitstraling.

Met speciale CAD software voor de karton industrie 
ontwerp ik de technische tekeningen en met de 
moderne snijplotter snij ik de modellen en producten 
uit, zodat ze door jou, de klant kunnen worden 
beoordeeld en/of gebruikt.

WIE ??





WAT KLANTEN ZEGGEN:

Het begon met een grote kartonnen pot voor mijn plafondhoge 
plant. Dat was echt mooi geworden. Daarna kwam er een 
printerkastje en ook dat was een aanwinst. Zojuist hebben we 
een uitgebreide ladenkast op maat geïnstalleerd. 

De kartonnen meubels zijn grappig en verrassend sterk. Het is 
betaalbaar en duurzaam. Ik vind ze van een informele stijl die 
heel goed met wat meer “serieuze” meubels is te combineren.

Priscylla Beentjes

Altijd fijn samenwerken met Margrieta van Karton Design. Haar 
kennis en ervaring is groot. Ten opzicht van anderen ligt haar 
kwaliteit een stuk hoger. Ze denkt goed mee in aanpak, design 
en efficiency wat een positief gevolg heeft op de prijs. Karton is 
zo'n mooi en milieuvriendelijk product.

John van Geest, JohnnyGo!

Margrieta van Karton Design is niet alleen een betrouwbare 
leverancier, maar denkt ook creatief mee in het proces en weet 
alles over haar product. Enorm waardevol, als je zoals wij het 
liefst iets ontwikkelt wat nog niet bestaat :)

Robbin van Nek, Buro Klei



Ik ben gemaaktvan
karton!



Hoe houd je de meubels schoon?
Karton en vocht gaan slecht samen. Daarom raad ik je aan om 
mijn kartonnen producten schoon te maken met lucht. Hiermee 
blaas je al het stof uit de kanalen en randen van het karton. Er 
zijn in de handel spuitbussen verkrijgbaar met perslucht. Ook het 
gebruik van een plumeau of een stofzuiger is mogelijk, mits voor-
zichtig toegepast. 

 
Kan ik de meubels een kleur geven?

Je kan eventueel je meubels aflakken met blanke of gekleurde 
lak. Let op! Ik adviseer de meubels aan beide zijden af te lakken 
om kromtrekken te voorkomen.

 
Zijn de meubels bestand tegen vocht?

Karton is een natuurproduct, gemaakt van papier. Water en 
karton gaan niet goed samen. Rustig rondom de meubels 
schoonmaken is wel mogelijk met een iets vochtige dweil. Laat je 
kartonnen meubels niet in water staan. Afgelakte meubels zijn 
met een licht vochtige doek afneembaar.

 
Kunnen de meubels buiten gebruikt worden?

Bij droog weer kunnen de meubels naar buiten, bij vochtig weer 
de meubels naar binnen halen! Let ook op overmatig zonlicht. 
Door zonlicht kan karton uitdrogen, verkleuren of kromtrekken.

 
Hoe lang gaan de meubels mee?

Je meubels kunnen jaren meegaan mits ze met zorg worden 
behandeld. Karton is een natuurproduct en kwetsbaarder dan 
hout. Daardoor gevoeliger voor weersomstandigheden, stoten en 
butsen.

Welke lamp kan ik gebruiken?
Al mijn lampen worden geleverd met een E27 fitting. In principe 
is elke lamp met een grote fitting geschikt, behalve halogeen 
lampen. Wij adviseren LED lampen te gebruiken.

TIPS & TRICKS



KARTON DESIGN
PRODUCTEN ZIJN:

Duurzaam

Maatschappelijk verantwoord

Nederlands product

Handgemaakt

100% recyclebaar



Ik ben gemaaktvankarton!



GEÏNSPIREERD?
Ik kan me voorstellen dat je nu denkt WAAAAAT?? Kan dat allemaal 
van karton? En misschien bruis je al van de ideeën. Maar met een
idee alleen ben je er niet. Mijn motto is ALLES kan van karton! Dus
daag me uit. 

Stuur een mailtje naar info@kartondesign.eu 
of 
bel Margrieta op 06-38522300

En we bespreken jou idee en of het maakbaar is en haalbaar is 
binnen jou budget.

Eerst meer inspiratie?

https://www.facebook.com/puurkartondesign/

https://www.instagram.com/puur_karton_design/

https://www.linkedin.com/company/5395053


