
 

 

Black is back 
In wandbekleding, keukens en meubelair: de kleur zwart is in ons interieur teruggekeerd. Dankzij 
innovatieve verlichtingstechnologieën laten zwarte oppervlakken zich in de spotlights zetten. Het 
passende toebehoren voor het maken van intens donkere meubels vindt men bij Ostermann. 
Donkere of zwarte oppervlakken zien er hoogwaardig en chic uit. Ze zijn bovendien veelzijdig met 
andere kleuren in een ruimte te combineren. Daarbij is zwart niet altijd zomaar zwart. De donkere 
tinten zijn in diverse varianten leverbaar. Met zwart staal en donkerkleurig beton zijn trendy meubels 
met een "industrial style" te creëren. Wie een natuurlijkere uitstraling wil, heeft de keuze uit zwarte 
houtdecoren. Oppervlakken in zwart zijn trendy, maken iedere omgeving chic en zijn door de nieuwe 
technologieën zoals Anti-Fingerprint goed te onderhouden. 

Alles voor een zwart interieur 
Van Furniture Linoleum en RollMokutan via profielen, aluminium kaders, greeplijsten en 
meubelschapsystemen tot zwarte scharnieren en meubelgrepen: bij Ostermann vindt de meubel-, 
keuken- en interieurbouwer alles, wat hij voor het maken van een zwart interieur nodig heeft. Voor 
deskundig advies op maat staan goed opgeleide medewerkers iedereen graag te woord. Bijzonder 
opvallend is de snelle levering van voorraadartikelen. Zo worden alle voor 16.00 uur bestelde 
voorraadartikelen, normaal gesproken de volgende werkdag geleverd. 
Verdere informatie is te vinden via het zoekbegrip „blackisback“ op de homepagina 
www.ostermann.eu 

Het loopt op rolletjes 
Of het nu gaat om meubelrollen, toestelrollen, transportrollen of transportmiddelen met rollen – 
Ostermann biedt een diversiteit aan rollen en wielen voor elke toepassing aan. Zo kan en mag 
bijvoorbeeld de platentrolley in geen werkplaats ontbreken. 
Meubelrollen zijn erg praktisch, om als het nodig is, losse elementen te verplaatsen. Zij zorgen voor 
meer comfort bij het inrichten. Bovendien vormen ze een belangrijk designelement. Met verschillende 
design- en toestelrollen van Ostermann laten bewegende elementen in de meubel- en displaybouw of 
winkelinrichting zich perfect optisch vormgeven. 

Besteld - verpakt - geleverd 
Ostermann levert de rollen en wielen direct uit voorraad en voorraadartikelen voor 16.00 uur besteld, 
worden normaal gesproken de volgende werkdag geleverd. 
Meer informatie vinden meubel-, keuken-, en interieurbouwers in de brochure "Rollen en Wielen"  op 
de Ostermann site via www.ostermann.eu 

Kantoormeubilair  
In kantoren en kantoormeubilair is wit als basis nog steeds een trend. Maar: Wit is geen wit! 
Architecten en planners leggen in de retail en projectinrichting ook voor witte meubels niet zonder 
reden een exacte kleurnuance vast. Alleen op deze manier kan worden gegarandeerd dat de 
gewenste witte nuance consequent wordt nageleefd. In het brede assortiment van Ostermann zitten 
daarom 130 verschillende witte kanten. Meer dan 100 daarvan bestaan uit het gewilde materiaal ABS. 
Vele andere vindt men in het uitgebreide melamine assortiment. 

Kanten in contrastkleuren zetten accenten 
Een zorgvuldig geplant inrichtingsconcept met kanten in  contrastkleuren geeft een ruimte door het 
lijnenspel levendigheid en structuur. Al naar gelang de situatie van gebouw en ruimte worden ook de 
wanden, deuren en zelfs kozijnen meegenomen in het interieur. Meer producten en informatie vindt u 
onder het zoekbegrip "alles voor moderne kantoorruimtes" op de Ostermann-website 
www.ostermann.eu 
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