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 ‘Success comes from keeping  
the ears open and the mouth closed’

John D. Rockefeller

WAAROM dn design
FLEXIBEL 
Voor elke woonruimte hebben we een passende 
oplossing en voor elk mens het passende  
zitcomfort. Onze banken zijn namelijk op maat 
aan te passen, in zitdiepte, zithoogte en breedte. 
Ook de poten zijn op maat gemaakt, u kunt 
kiezen uit diverse soorten en kleuren.

DICHTBIJ HUIS 
Made in Holland, dat is helemaal van toepassing 
op ons bedrijf. Wij maken alles zelf, in onze 
eigen werkplaats en bieden zo werkgelegenheid 
aan mensen uit de regio. Het transport, onze 
transparante werkwijze en de werkomgeving: 
alles voldoet aan de Nederlandse maatstaven. 
Omdat onze ontwerpafdeling in huis zit, kunnen 
we snel inspelen op ideeën en aanvullingen in 
het assortiment. We zijn er trots op dat dit kan in 
deze tijd van massaproductie in lageloonlanden.

Een eerlijke binnenkant: onzichtbaar voor u als 
klant, maar belangrijk voor jarenlang zitplezier. 
We maken gebruik van beukenhouten frames 
aangevuld met MDF platen. Ons koudschuim 
voor zitting en rug is van de hoogst haalbare 
kwaliteit en voldoet aan de meest recente eisen 
op het gebied van milieu en brandveiligheid. 
Dit geldt ook voor ons latex. Wij maken geen 
gebruik van dons, een materiaal dat meer dan 
eens allergische reacties veroorzaakt. 

ONZICHTBARE KWALITEIT
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Gelderland 1983, ons bedrijf bestaat al ruim 
35 jaar. Door te luisteren naar onze klanten en 
hun specifieke wensen te vervullen, hebben we 
een bijzonder bedrijf opgebouwd. In ons pand in 
Dreumel maken we handmatig zitmeubelen die  
de tijd kunnen doorstaan. In de details is onze 
liefde voor het vak zichtbaar. Bank na bank, 
gemaakt door vakmensen. Tijdloos en tegelijkertijd 
eigentijds design. Eerlijke producten, van binnen 
en van buiten. Wij maken de klassiekers van de 
toekomst, gewoon met onze handen: dn design.

dn design
DUTCH NEW DESIGN
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De stoere blokvormige armleuningen met een 
markante inkeping geven SAMOS zijn karakter. 
Geen losse zitkussens, maar een vast zitgedeelte 
met twee rugkussens. Een eigenwijs, strak ogend 
design met een zacht zitcomfort. SAMOS is goed 
te combineren met een slank gesneden fauteuil 
zoals RHODOS. 

3-ZITSBANK + FAUTEUIL RHODOS
SAMOS

      Griekse eilanden, klassieke schoonheid,  
rust en ruimte. Daarom gaven we onze zitmeubelen  
                 de namen van Griekse eilanden. 
Want dat is wat we u toewensen: het eilandgevoel, 
    thuis op uw bank.
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Op de extra brede longchair kun je met z’n tweeën 
liggen. Door het blokvormige ontwerp is SAMOS 
ook mooi als vrijstaand element in de ruimte.
Hier komt het eilandgevoel het best tot zijn recht.

3-ZITS BANK MET LONGCHAIR XL
SAMOS
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4-ZITSBANK

Slanke horizontale kussens en ranke armleuningen 
maken bank RHODOS tot een elegante verschijning. 
Een royale 4-zitsbank in huidkleurig leer is een  
klassieker voor de toekomst en past als een  
handschoen bij vintage vondsten. 

RHODOS
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ONZE  
DESIGNER
Na zijn opleiding aan de Design Academy Eindhoven 
verdiende Steven Schilte (1962) zijn sporen als 
ontwerper bij onder andere Jan des Bouvrie en 
Machalke. Met diverse nominaties en prijzen op zijn 
naam is zijn carrière met recht succesvol te noemen. 
Wellicht buiten de landsgrenzen bekender dan 
daarbinnen, geven we hem graag de eretitel  
‘hidden gem’. Stevens ontwerpen kenmerken zich 
door een tijdloze uitstraling. Zijn lijnvoering is 
verrassend eenvoudig, altijd strak en verfijnd.  
Zijn vakmanschap is te herkennen aan de perfecte 
maatvoering en verhoudingen. We zijn trots op de 
nieuwe collectie zitmeubelen die hij exclusief voor  
dn design heeft ontworpen.
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OPEN-EIND-BANK + LEREN 3-ZITSBANK
CORFU
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De gezichten van CORFU zijn veelvoudig. Een  
open-eind-bank biedt ruimte aan twee à drie  
personen en past goed in compacte ruimtes.  
Boeken, een dienblad of laptop passen allemaal 
op het vlakke deel. Werken vanaf de bank is goed 
mogelijk vanwege de actieve zithouding. In leer is 
CORFU een robuuste bank met een tijdloos karakter. 
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YARA
FAUTEUIL
De uitzondering in de reeks namen van Griekse 
eilanden is fauteuil YARA. Een vrouwelijke  
draaifauteuil met bijpassende voetenbank,  
die het luxe hotel- of clubgevoel in huis brengt.  
Met haar afgeronde vormen, verfijnde,  
contrasterende randen en actieve zit is YARA  
een modieuze aanwinst in elke ruimte. 
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Zitkussen en romp vormen een horizontaal 
lijnenspel. KOS kenmerkt zich door twee lagere 
rugkussens op een strakke romp met een matras-
kussen. Een hybride model dus, met een gezellig 
karakter. Fauteuil PAROS heeft dezelfde poten 
en geometrische lijnen als KOS en vormt zo een 
ideale metgezel. 

3-ZITSBANK + FAUTEUIL
KOS & PAROS
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Kussens brengen gezelligheid en een wat lossere 
leefstijl in huis. LEFKAS is daarom onze meest 
‘laissez faire’ bank door de twee armkussens die 
schuin op de armleuningen liggen. Sierkussens 
HERA geven deze bank een extra royaal gevoel. 

3-ZITSBANK
LEFKAS
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Zeer elegant en met een knipoog naar de jaren 50 
biedt RHODOS ruimte aan een compleet gezin. 
De wat diepere zit nodigt uit tot loungen. Door de 
verfijnde lijnen en de ranke poten oogt dit ontwerp 
luchtig en ingetogen. 

3-ZITSBANK MET 
LONGCHAIR + LOVE SEAT

RHODOS

De naam zegt het al, love seat RHODOS biedt 
een intieme zit aan twee personen – of heerlijk 
veel ruimte voor één. In deze fauteuil komen de 
verfijnde rondingen van de armleuningen van 
RHODOS het mooist tot hun recht, terwijl het 
loungegevoel van de diepere zit alle ruimte krijgt.
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In een keer klaar. Een hoekbank zorgt voor veel 
zitruimte en gezelligheid. HYDRA is een stevige 
‘kubist’ met veel verend zitgenot en een actieve 
zithouding. Passend bij vele activiteiten  
en comfortabel genoeg om op uit te rusten,  
De eenvoud van het design maakt hem tot een 
allemansvriend voor elke generatie. 

HYDRA
HOEKBANK
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De mooiste kubist die we in huis hebben.  
HYDRA is stoer en sober. De kenmerkende 
inkeping aan de zijkant getuigt van ons meester-
schap: we maken de naden als makers van haute 
couture woonmode. Het actieve zitcomfort maakt 
HYDRA tot een multifunctionele bank.

4-ZITSBANK + 
FAUTEUIL BREED

HYDRA
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ONZE STOFFEN
Voor deze collectie kozen wij voor een kleuren- 
palet van kiezeltinten en daarmee voor een 
gedistingeerde uitstraling die naadloos aansluit 
bij de belijning van de ontwerpen. Onze uitsluitend 
geweven stoffen komen exclusief voor dn design 
uit de beste Italiaanse weverijen. In verschillende 
kwaliteiten, met een mix van linnen, wol of katoen, 
afhankelijk van uw wensen. Sterk, kleurvast en 
onderhoudsvriendelijk zijn ze allemaal. Dat er volop 
geleefd wordt op zitmeubelen is altijd het uitgangs-
punt bij de selectie van de stofkwaliteit.  
Andere kleuren en stoffen zijn natuurlijk altijd 
mogelijk. Daar zijn we dan weer dn design voor: 
maatwerk staat bij ons voorop.

Alle stofstalen kunt u bekijken en voelen in onze 
showroom of bij een van onze verkooppunten.
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ONZE LEERSOORTEN
Kwaliteit staat voorop bij dn design. De beste 
materialen binnenin, voor een geweldig zit-
comfort, de mooiste leersoorten buitenom, als 
finishing touch. Wij kozen voor leersoorten die 
leven, dat wil zeggen dat de pure leereigenschappen 
behouden blijven. Geen plastic gevoel of een 
afgedekte ‘huid’. Onze leersoort is een gewaxte 
Nubuck kwaliteit met in de huiden zichtbare 
nerven en met karakter in elke huid. Ons vakman-
schap in het verwerken ervan is zichtbaar op ieder 
zitmeubel. We leggen de huiden zo dat ze mooi op 
elkaar aansluiten, dat nerven op plaatsen zitten 
die ‘passen’. Zo is geen enkel leren zitmeubel van 
dn design gelijk. In zowel stof als leer zijn de kleuren 
zo op elkaar afgestemd dat ze onderling goed 
mixen. Alsof je de natuur in huis haalt. Een fauteuil 
van leer met een bank van stof of andersom, het is 
altijd een evenwichtig geheel. 

Alle leerstalen kunt u bekijken en voelen in onze 
showroom of bij een van onze verkooppunten.
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MEER OPTIES:
 MAATWERK,

ANDERE POTEN

SAMOS
Uitvoering  Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits   82  270  95
3-zits   82  225  95
2-zits long chair XL 82  290 (115+175) 183     
2-zits   82  195  95

Technische omschrijving
Romp         Beukenhout met MDF
Zitvering    Nosagveren
Zitvulling   HR koudschuim (R50)
Rugvulling Comforel latex
Armvulling Polyether T40

De verdeling van de 4-zits is zowel mogelijk in 3-zits en rugkussens 
als in 2-zits en rugkussens. 
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Voor verkooppunten bij u in de buurt raadpleeg dn design. 

RHODOS
Uitvoering:  Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits+longchair  80  270   185    
4-zits   80  270    95
3 zits+longchair  80  225    95
3-zits   80  225    95
2-zits   80  195    95
Fauteuil    80    80    95
Love seat  80  120    95

Technische omschrijving
Romp          Beukenhout met MDF
Zitvering     Nosagveren
Zitvulling    HR koudschuim (R50)
Rugvulling  Comforel latex
Armvulling Polyether T40

De verdeling van de 4-zits is zowel mogelijk in 3-zits en  
rugkussens als in 2-zits en rugkussens. 
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MEER OPTIES:
 MAATWERK,

ANDERE POTEN

CORFU
Uitvoering:  Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits   82  270   95
3-zits open-eind-bank 82  247  95
3-zits   82  225  95
2-zits   82  195  95
Fauteuil breed  82  120  95
Fauteuil smal  82   84  95

Technische omschrijving:
Romp         Beukenhout met MDF
Zitvering   Nosagveren
Zitvulling   HR koudschuim (R50)
Rugvulling Comforel latex
Armvulling Polyether T40

De verdeling van de 4-zits is zowel mogelijk in 3 zit- en rugkussens 
als in 2 zit- en rugkussens. 
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YARA
Uitvoering  Hoogte  Breedte  Diepte
Draaifauteuil   86  67  85
Voetenbank  45  60  65

Technische omschrijving
Romp          Beukenhout met MDF
Zitvering     Nosagveren
Zitvulling    HR koudschuim (R50)
Rugvulling  Comforel latex
Armvulling polyether T40

Voor verkooppunten bij u in de buurt raadpleeg dn design. 
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MEER OPTIES:
 MAATWERK,

ANDERE POTEN

KOS
Uitvoering:  Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits   80  265  95
3-zits   80  220  95
2-zits   80  190  95

Technische omschrijving:
Romp         Beukenhout met MDF
Zitvering    Nosagveren
Zitvulling   HR koudschuim (R50)
Rugvulling Comforel latex
Armvulling Polyether T40
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LEFKAS
Uitvoering Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits  82  267  93
3-zits  82  222  93
2-zits  82  192  93

Technische omschrijving
Romp          Beukenhout met MDF
Zitvering     Nosagveren
Zitvulling    HR koudschuim (R50)
Rugvulling  Comforel latex
Armvulling Polyether T40

De verdeling van de 4-zits is zowel mogelijk in 3-zits en  
rugkussens als in 2-zits en rugkussens. 

Voor verkooppunten bij u in de buurt raadpleeg dn design. 
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MEER OPTIES:
 MAATWERK,

ANDERE POTEN

HYDRA
Uitvoering  Hoogte  Breedte  Diepte
4-zits   82  270  95
3-zits   82  225  95
2-zits   82  195  95
Fauteuil breed  82  120  95
Fauteuil smal  82   84  95
2-hoek-2  82  262x262  95

Technische omschrijving:
Romp         Beukenhout met MDF
Zitvering    Nosagveren
Zitvulling   HR koudschuim (R50)
Rugvulling Comforel latex
Armvulling Polyether T40

De verdeling van de 4-zits is zowel mogelijk in 3-zits en rugkussens 
als in 2-zits en rugkussens. 
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HERA
Sierkussen afmeting 40 x 60 cm. 
Voorzijde visgraat geweven stof in diverse kleuren, achterzijde  
een stof naar keuze zoals uw zitmeubel.
Vulling van comforel latex en andere afmetingen ook mogelijk

PAROS
Uitvoering:  Hoogte  Breedte  Diepte
Fauteuil    72   75  82

Technische omschrijving:
Romp          Beukenhout met MDF
Zitvering     Nosagveren
Zitvulling    HR koudschuim (R50)
Rugvulling  HR koudschuim (R50)
Armvulling Polyether T40

Voor verkooppunten bij u in de buurt raadpleeg dn design. 
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Deze brochure wordt gratis verspreid via de dealers van dn design.

COLOFON
restyling dn design Janssen & Jaski
concept/styling/tekst Marita Janssen www.maritajanssen.nl
vormgeving Winny van Deelen www.soop-ontwerp.nl
eindredactie Flory Hartog
fotografie Dennis Brandsma, Ernst Yperlaan, Bob Eshuis
m.m.v. www.weebeecarpets.nl (vloerkleden),  
www.joylighting.nl (lampen)

U VINDT ONZE SHOWROOM OP
Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein
De showroom kunt u elke maandag bezoeken,  
andere dagen op afspraak. 
www.dn-design.com.

V.l.n.r. John Janssen (product developer), Vera Schreuder (office- en sales  
manager), Arie van Eldik (CEO/owner), Arjan van Eldik (marketing- en sales 
manager)
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 ‘Success comes from keeping  
the ears open and the mouth closed’

John D. Rockefeller

WAAROM dn design
FLEXIBEL 
Voor elke woonruimte hebben we een passende 
oplossing en voor elk mens het passende  
zitcomfort. Onze banken zijn namelijk op maat 
aan te passen, in zitdiepte, zithoogte en breedte. 
Ook de poten zijn op maat gemaakt, u kunt 
kiezen uit diverse soorten en kleuren.

DICHTBIJ HUIS 
Made in Holland, dat is helemaal van toepassing 
op ons bedrijf. Wij maken alles zelf, in onze 
eigen werkplaats en bieden zo werkgelegenheid 
aan mensen uit de regio. Het transport, onze 
transparante werkwijze en de werkomgeving: 
alles voldoet aan de Nederlandse maatstaven. 
Omdat onze ontwerpafdeling in huis zit, kunnen 
we snel inspelen op ideeën en aanvullingen in 
het assortiment. We zijn er trots op dat dit kan in 
deze tijd van massaproductie in lageloonlanden.

Een eerlijke binnenkant: onzichtbaar voor u als 
klant, maar belangrijk voor jarenlang zitplezier. 
We maken gebruik van beukenhouten frames 
aangevuld met MDF platen. Ons koudschuim 
voor zitting en rug is van de hoogst haalbare 
kwaliteit en voldoet aan de meest recente eisen 
op het gebied van milieu en brandveiligheid. 
Dit geldt ook voor ons latex. Wij maken geen 
gebruik van dons, een materiaal dat meer dan 
eens allergische reacties veroorzaakt. 

ONZICHTBARE KWALITEIT
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