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Collectie boek
van Kaja
Met de nieuwe collectie van Kaja

goede kwaliteit wat je eigenlijk van

zit je niet alleen goed qua comfort

ons gewend bent sinds 1963. Maar

maar ook met het design. Voor onze

aan de andere kant moet je terras

nieuwe collectie gingen we niet

er wel aantrekkelijk uitzien voor je

alleen op zoek naar een goed

gasten. En wil je dat je gast binnen

uitziende terrascollectie maar ook

ook fijn zit. Dit begrijpen wij. Ga

naar een goede basis. Een

zitten op onze nieuwe collectie in

collectie waar iedereen iets aan

één van onze 4 vestigingen en laat

heeft, want wij snappen als geen

je ontzorgen door ons team.

ander dat je terras in weer en wind
staat en dus wel een ‘stootje’ moet
kunnen hebben. En je meubilair
binnen ook het nodige moet kunnen
verdragen. Daarom kiezen wij voor

Marc Schwarte & Roy Hemmink

K A J A C ATA LO G U S | I N H O U D

IN DIT

MAGAZINE
‘ ‘ VE RS CH IL L EN DE
S TIJ L EN V O OR I E D E R
WA T W I L S ’ ’

BINNEN
MEUBILAIR

8

DESIGNERS CHOICE
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De trend op dit moment: marmer. Te
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complete tafels, de keuze is aan jou!

32

Bekijk de Lungo stoel op blz. 23

LEATHER BACK

De Leather Back collectie is een
sfeermaker in een klassiek interieur
maar ook een echte eyecatcher in een
modern interieur.
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Wij kennen de kunst en het gemak van
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stapelen. Het nieuwe label van Kaja

Onze designers weten jouw dromen te

Een greep uit ons laatst gerealiseerde

heeft het allemaal in zich; The Next

vangen in een aansprekend ontwerp. Hoe we

projecten die zeker de moeite waard

Generation Stackchairs

dat doen? Daarover lees je meer in ons

zijn!

stappenplan.
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ALLES VOOR
EEN ZONNIG
TERRAS
DE
54 ONTDEK
COLLECTIE
Ontdek de gehele terras collectie in
Bekijk de onlangs gerealiseerde projecten op blz. 16

het midden van het magazine.

56 ROTAN STOELEN
De rotan look is een klassieker op

het terras. Of het nou in een naturel
uitvoering is of juist in een ‘Café de
Paris’ stijl.

88

TERRAS
TAFELBLADEN

Mix and match terrastafelbladen
met jouw favoriete onderstel en
stel je eigen tafel samen!

96 KUSSENS

NIEUW! Voor veel terrasstoelen
hebben wij gemakkelijke buitenkussens in ons assortiment.

Bekijk de terrascollectie op blz. 54

NIEUWE
KLEUREN

66 TRILL COLLECTIE

Stay up to date!
Volg jij ons al op social media?
Stay up-to-date voor alle nieuwtjes.

www.kaja.nl

De Trill collectie bestaat uit de

www.studiosenses.nl

nieuwste kleuren. Antraciet, Agave en

www.higoldeurope.eu

Mosterdgeel. Frisse kleuren voor op
een zonnig terras.

ERVAAR HET ALLEMAAL ZELF BIJ

KAJA

Geen complete metamorfose nodig maar wel op zoek naar iets anders? Kom
koffiedrinken met onze verkoop adviseurs. Zij kunnen alles vertellen over onze binnen
collectie maar ook voor buiten hebben wij alles op voorraad.

INSPIRATIECENTRA
Hét experience center voor professionele sfeer- &
smaakbeleving. Waar interieur, inrichting en identiteit
centraal staan en specialisten, vanuit verschillende
disciplines, gasten graag zelf laten ervaren wat de
mogelijkheden zijn op dit gebied.

De keuken van Woudschoten Hotel &
Conferentiecentrum is ingericht door van Gestel

ONS TEAM

ONZE PARTNER

Breng een ervaren personen en gepassio-

Van Gestel Grootkeukentechniek helpt

neerde personen bij elkaar en je hebt een

u bij het realiseren van uw professionele

topteam die elkaar uitstekend aanvullen! Wij

keuken. Of het nu gaat om een horeca-

delen graag onze kennis en passie met jou.

keuken, bedrijfsrestaurant, cafetaria, klein-

Wij zijn Kaja en realiseren design wensen.

schalig wonen keuken, afdelingskeuken
of een keuken voor in de recreatie. Wij
luisteren naar uw wensen en inspireren
u met creatieve ontwerpen en slimme
keukenoplossingen. Onze culinair adviseur
demonstreert u, na aankoop, graag uw
apparatuur, zodat u snel aan de slag kunt.
En mocht er onverhoopt iets kapot gaan,
dan staat onze service- en
onderhoudsdienst voor u klaar!

EXPEDITIE
Een groot voordeel bij Kaja alles is op
voorraad! Wij hebben 2 magazijnen met
een vast expeditie team die zich elke dag

Alles voor binnen, buiten en in de keuken. Het
prikkelen van de zintuigen. Kijken, ruiken, voelen,
luisteren, proeven en beleven. Daar draait het om bij
Studio Senses!

inzetten om onze producten netjes af te
leveren.
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INSPIRATIE OPDOEN?
Loop eens binnen
bij Studio Senses.

Bekijk onze gerealiseerde projecten &
veelzijdige kwaliteitscollectie online via
www.vangestelhoreca.nl of bel naar
055 526 33 33 voor meer informatie!

‘ ‘ CR EATI VI T Y N E V E R
GOES OUT
OF ST YL E ’ ’

WE TURN IDEA’S
INTO DESIGN
Wij zijn Kaja en realiseren design wensen. Ga
om tafel met onze eigen designers en teken
jouw droomproject uit!

designer Roza

1.

OM TAFEL MET ÉÉN
VAN ONZE DESIGNERS

Om elkaar te leren kennen, plannen we een

SAMEN
ONTDEKKEN
WE JOUW STIJL

intakegesprek in. Tijdens dit gesprek brengen
we de wensen in kaart over kleur, materiaal,
ruimte en inrichting.

Het mooiste compliment wat wij vaker horen is ‘jullie luisteren naar wat
wij willen’. Ga om tafel met onze eigen designers zij werken in lijn met
volgende stap? Dan stapt ons projectteam graag bij in het project. Zij

2.

kunnen alles realiseren van a tot z.

De designer gaat aan de slag met de door-

de nieuwste trends en laat jouw droomproject uittekenen. Klaar voor de

DESIGN DESIGN DESIGN

gegeven wensen. De designer creëert een
moodboard, plattegrond met ruimtelijke
indeling en het materiaal- en kleurplan.

3.

OFFERTE & VOORBEREIDENDE
FASE

Na akkoord van ontwerp en offerte beginnen
we samen aan de realisatie. Om alles ook
daadwerkelijk uit te kunnen voeren worden
de tekeningen in technisch detail uitgewerkt
en besteld door onze projectafdeling.

4. DE REALISATIE
Dan is het zover, de realisatie! De producten
worden geleverd en gemonteerd op locatie.
Is het nog niet helemaal gestyled zoals u had
gewild? Dan bieden wij de mogelijkheid voor
styling op locatie door onze stylisten.
Graag leggen wij ook het nieuwe ontwerp
vast en regelt Kaja de fotografie.

KAJA | 5

KAJA | 6

alles voor een sfeervol

BINNEN
In dit magazine nemen we je niet alleen maar mee door onze Kaja

wereld. We nemen je mee door onze binnen én buiten collecties. Van
sfeervolle ingerichte ruimtes tot het gehele assortiment. Maak je eigen
interieur uniek en kies zelf de kleuren, pootvormen en stoffering uit.
Wij geloven namelijk dat een goed gekozen interieur een
sleutelrol vervult bij de sfeer- en smaakbeleving en uiteindelijk ook
voor jezelf. Een goed gekozen interieur of inrichting helpt je om jouw
zaak de gewenste uitstraling te
geven, gasten aan te trekken en te
laten genieten en hopelijk regelmatig
terug te laten komen.

De stoel Prade is
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen en vind je
op blz. 11
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Stoel Vittoro
verkrijgbaar in groen
en naturel

Stoel Bobby

Barkruk Vittoro
verkrijgbaar in groen
en naturel

designers

CHOICE

NIEUW

Iedere stoel uit onze collectie gaat langs
de ogen van onze designers. Zij volgen en
bepalen de trends van elk seizoen. Samen
geloven wij dat een goed gekozen interieur
een sleutelrol vervult bij de sfeer-, smaaken werkbeleving.

Stoel Abbey

Stoel Lexi

Ook verkrijgbaar
als 2-zits sofa

ø42 cm
Sofa Evan

ø58 cm

Poef April
KAJA | 8

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

WIST JE DAT?
al deze stoelen in diverse uitvoeringen,
bekledingen en kleuren leverbaar zijn?

1. kies het model
Welk model past het beste bij jouw
interieur?

2. kies de bekleding
Stoel Vintor

Kies je voor stof, kunstleer
of een combinatie?

Stoel Olsen

3. kies de kleur
Ga je voor rustig, trendy, klassiek of
pastel? De keuzes zijn oneindig!

4. kies de poten
Niet alleen de stoffering kun je zelf
bepalen, maar ook de poten. Kies de
vorm en kleur naar eigen wens uit!

Restaurant Gastrobar 1910, Almelo

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Stoel Rocky

Stoel Will

Stoel Wolf

designed by
Mart Visser
Sofa Viano Island
verkrijgbaar in mosgroen en geel
velvet | ø180cm

Stoel Floyd
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Stoel Jim

Stoel Lulu
Stoel Novee

Barkruk Novee

STARS SHINE
Retro meets intergalactic. De

Stoel Bent

eenvoud. En tegelijkertijd chique.
Een weergaloze combinatie van
stof, hout en metaal. Subtiel maar
zeker aanwezig. Hoe simpel ook
mooi en functioneel kan zijn. Zie de
nieuwe collectie eens stralen...

Stoel Ritchie

Stoel Envi

Stoel Jake

Barkruk Vintor
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Golfclub The Links Valley, Ermelo

WIST JE DAT?
al deze stoelen in diverse uitvoeringen,
bekledingen en kleuren leverbaar zijn?

1. kies het model
Welk model past het beste bij jouw
interieur?

2. kies de bekleding
Kies je voor stof, kunstleer
Stoel Lowie

of een combinatie?

3. kies de kleur
Ga je voor rustig, trendy, klassiek of

Barkruk Lowie

pastel? De keuzes zijn oneindig!

4. kies de poten
Niet alleen de stoffering kun je zelf
bepalen, maar ook de poten. Kies de
vorm en kleur naar eigen wens uit!

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

ø36 cm

Poef Spring

Barkruk Jay

Stoel Pia Lounge

Stoel Jacky

Stoel Cross

Bekijk onze gerealiseerde projecten
in ons online Inspiratie Lookbook
op www.kaja.nl

Stoel Prade
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Stoel Clay
verkrijgbaar met en zonder
armleuning

2-zits bank Clay
verkrijgbaar in diverse
stofferingen

Barkruk en stoel Teddy
verkrijgbaar in antraciet kunstleer

Barkruk en stoel Nilly

NIEUW
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het nieuwste

VAN KAJA

Wist je dat de Lauren stoel gestofferd is met microvezel? Een
materiaal wat erg geschikt is voor intensief gebruik.
Omdat de stof bestaat uit syntethische vezels is de stof erg
sterk en kan hij met gemak tegen een stootje.
100% horecaproof!

Stoel Lauren
verkrijgbaar in antraciet, cognac
en army microfiber

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Barkruk Binq
verkrijgbaar in bruin
en grijs kunstleer

Stoel Binq
verkrijgbaar in bruin
en grijs kunstleer
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Stoel Jyll
uit voorraad verkrijgbaar in geel, terracotta en zwart velours
andere stoffen of leder op aanvraag

Barkruk Jyll
uit voorraad verkrijgbaar in geel,
terracotta en zwart velours
andere stoffen of leder op aanvraag
Stoel Ivy
uit voorraad verkrijgbaar in geel, terracotta en zwart velours
andere stoffen of leder op aanvraag

OLIVIA
Laat jouw gasten genieten! De Olivia ziet er geweldig uit in de
lobby, lounge of hal van jouw bedrijf, faciliteit of praktijk. Sterk,
onderscheidend, duurzaam en stijlvol voor zowel persoonlijk als
professioneel gebruik. Jouw gasten zullen graag wat langer blijven (zitten).

Stoel Olivia
verkrijgbaar in dew, lush en
blush en citrus
gemakkelijk
stapelbaar
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FEELS LIKE VELVET

Stoel Tyler
verkrijgbaar in blauw, roze
en groen velours

De velvet collectie van Kaja ademt design uit
en is ontworpen voor de horeca. Zet ze in je
restaurant of wat dacht je van een hotelkamer?

Stoel Logan
verkrijgbaar in blauw, roze
en groen velours

Stoel Willow
verkrijgbaar in blauw, roze
en groen velours

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Barkruk Zayn
verkrijgbaar in blauw, roze
en groen velours

Verkrijbaar in
hoge en lage
barkruk
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5X

Onlangs gerealiseerde
projecten
Heerlijk genieten in een restaurant van het eten maar net
zo hard genieten van het mooie interieur. Daar zorgen
wij wel voor bij Kaja! Bekijk hieronder een greep van
restaurants en horecagelegenheden die u voor gingen.

1. RESTAURANT MEERWOLD ETEN & DRINKEN
Een splinternieuw interieur, schitterend uitzicht op het
Hoornsemeer, heerlijk eten en gezelligheid. Dát zijn de
ingrediënten van Meerwold Eten & Drinken. Met een
hoop enthousiasme heeft onze designer de ruimtes om
weten te toveren tot een sfeervol ontwerp. Een plek
waar je kan kijken, proeven, ruiken en genieten in het
restaurant of de bar.

1.

2. RESTAURANT EEMLUST
Restaurant & Rederij Eemlust is een unieke plek aan
de rivier de Eem waar iedereen kan genieten van
verassende gerechten en een gastvrije service. Een
echt familiebedrijf die het thuis gevoel erg
belangrijk vinden. En dat is wel te zien aan het
interieur, een gemoedelijke en sfeervolle ruimte.
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2.

3. HOTEL & CONFERENTIECENTRUM
WOUDSCHOTEN
Bij Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in
Zeist weten ze maar wat goed het thema groen
& duurzaam op een overtuigende manier naar
voren te brengen. Het nieuwe restaurantconcept
puur & eerlijk sluit hier perfect op aan. Het
meubilair staat perfect in de groene omgeving
waar gasten kunnen ontbijten, lunchen of
dineren. Bij het restaurantconcept puur & eerlijk
hoort ook een nieuw keukenconcept. Onze
partner van Gestel realiseerde een compleet
nieuwe keuken met frontcooking. Hiermee
kunnen ze gemakkelijk inspelen op de wensen
van de gast.

3.

4. RESTAURANT FRANK’S DÜSSELDORF
In de oude binnenstad van Düsseldorf achter de
300 jaar oude gevel van het Palais Spinrath vind je
Restaurant, Bistro & Club Frank’s. Een ontspannen en
levendige sfeer in de bistro of een luxe en chique
ambiance met uitzicht op de Andreashöfe in het
restaurant. U vindt het bij Frank’s.
Onze designer heeft in haar ontwerp gewerkt met
traditionele vormen, die op een eigentijdse manier
verwerkt zijn. De mix van diverse materialen zoals
natuursteen, hout en velours geven de ruimtes stuk
voor stuk een eigen twist.

5. STREET JUMP BREDA
Voor al je acrobatische stunts kun je terecht
bij Street Jump in Breda! Dit project begon
in 2018 toen twee ondernemers naar Studio
Senses kwamen voor een intakegesprek. Dit
resulteerde in een creatief ontwerp, dat vrijwel
compleet werd overgenomen. De bestaande
kantine werd gestript en alleen de bar bleef
staan. Na een hoop aanpassingen kun je wel
zeggen dat het een stoer en gezellige plek is
om te wachten op de springende acrobaten.

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

4.

5.
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Boutique Club Plan, Nijverdal

Barkruk Studo

Stoel Studo
verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen

Stoel en
barkruk Phillow

PHILLOW
Combineer er op los en stel je eigen
stoel samen. Met de vele mogelijkheden in stoffen en frames maak je
jouw eigen stoel passend binnen het
interieur.

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

KAJA | 18

WIST JE DAT?
al deze stoelen in diverse uitvoeringen,
bekledingen en kleuren leverbaar zijn?

1. kies het model
Welk model past het beste bij jouw
interieur?

2. kies de bekleding
Kies je voor stof, kunstleer
of een combinatie?
Stoel Rydell

Barkruk Ferron Low

Stoel Leighton

3. kies de kleur
Ga je voor rustig, trendy, klassiek of
pastel? De keuzes zijn oneindig!

4. kies de poten
Niet alleen de stoffering kun je zelf
bepalen, maar ook de poten. Kies de
vorm en kleur naar eigen wens uit!

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Barkruk Fay Low

Stoel Peyton

Barkruk Tega
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Stoel Tega
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen
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Sofa Wes

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Stoel en barkruk Wes

Restaurant Banfi, Zeist

WE WANT WES
Een eenvoudige balans tussen design en comfort.
De Wes collectie is eindeloos te combineren met

Lounge Wes

kleuren en uitvoeringen.

WIST JE DAT?
Je de Wes
collectie
eindeloos kan
combineren?

1. kies het
model

2. kies de
bekleding

3. kies de
kleur

4. kies de
poten

Welk model past

Kies je voor stof,

Ga je voor rustig,

Niet alleen de stoffering kun

het beste bij jouw

kunstleer of een

trendy, klassiek of

je zelf bepalen, maar ook de

interieur?

combinatie?

pastel? De keuzes

poten. Kies de vorm en kleur

zijn oneindig!

naar eigen wens uit!
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NIEUW
Stoel Emerson

Stoel Justin
Stoel Curve

Barkruk Oval

shop in

STIJL

Stoel Raff

Stoer en krachtig, maar nog steeds erg
toegankelijk. Een opvallende kleur en
natuurlijke materialen maken een ruig interieur
Stoel Luke

een plek waar gezelligheid is toegestaan.

Stoel Connor

Stoel Connor Swing
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Barkruk Connor

Poef July
paars gebloemd

Poef Jova
paars gebloemd

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
Stoel Floral
paars gebloemd

Stoel Lungo, poef Felice
Bank Blossom Roze

Poef Sue
paars gebloemd

Stoel Glory
leverbaar in groen chenille

Stoel Globe
leverbaar in blauw velours

Stoel Novum
Poef Novu
Stoel Cosi
leverbaar in roze suede
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pick a

COLOR
Rood. groen, blauw, koper en staal. Deze
nieuwe collectie is hot en horeca proof.
Word #trending op Social Media met onze
nieuwste collectie. Creëer zithoeken die
perfect zijn voor een #instacoffee update.
Stylish en praktisch daar houden wij van.

Bank Megan (2-zits en 3-zits)
verkrijgbaar in groen en rood velours

Bank Megan (2-zits en 3-zits)
verkrijgbaar in groen en rood velours
Stoel Megan
verkrijgbaar in groen en
rood velours
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Stoel Amy
verkrijgbaar in groen en
rood velours

#instacoffee

Bank Meave 2-zits
verkrijgbaar in groen en rood velours
KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.KAJA.NL OF ONZE SOCIALS

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Barkruk Skool
skai/beech

Barkruk Skool
draaibaar

Stoel Vetro
White Rusted
gemakkelijk
stapelbaar

vintage

Stoel Vetro
Green Rusted

IS ART

gemakkelijk
stapelbaar

gemakkelijk
stapelbaar

Stoel Skool skai/beech
ook verkrijgbaar als
armstoel

gemakkelijk
stapelbaar

Stoel Skool beech
ook verkrijgbaar als
armstoel

Stoel Skool skai
ook verkrijgbaar als
armstoel
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TAFELBLADEN
Onze uitgebreide collectie tafelbladen maken jouw interieur nog aantrekkelijker. Met de sfeervolle decors maak je altijd de mooiste
kleurcombinaties met jouw stoelen en tafelonderstellen. Wil je toch een ander decor of melamine? Neem dan even contact met ons op.
Er is altijd een decor welke het best bij jouw interieur past. Wij helpen je graag verder.

ONDERSTAANDE DECOREN ZIJN LEVERBAAR IN
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm

120 x 80 cm

S128 Pembroke

FB11 Maloja

U129 Sherwood

S071 Sherwood/Maloja

S072 Sherwood/Maloja

S007 Spessart

S095 Sherwood/Maloja

FC18 Talco

LR33 Sable

LR34 Sable

LR47 Sable

LR30 Sable

R4830 Atrium Grey

T539 Logan Eik

T538 Delano Eik

T542 Thermo Pine
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T536 Chauteau eiken

T541 Hacienda Black

T535 Scandic Wood Wit

T534 Molina Essen Grijs

T603 Tobacco

T600 Oak Natur

T561 Kasteel

T601 Halidax Eiken Wit

OMLIJSTEN

ECHT HOUT

Je kunt jouw melamine tafelbladen ook nog

De juiste uitstraling en een

eens laten omlijsten. Met een aluminium

identiek gevoel geven echte

omlijsting in messing look voor extra cachet,

houten tafelbladen. Neem voor

of ga je voor de stoere uitstraling met een

alle mogelijkheden contact op.

Tafelblad Old Dutch

blauwstalen omlijsting?

Sesam hout

STEL JE EIGEN TAFEL SAMEN!
1. KIES EEN TAFELBLAD

2. KIES DE GEWENSTE AFMETING

3. KIES HET ONDERSTEL

Welke uitstraling wil je geven aan

Kies de gewenste afmeting die de tafel moet

Ook het onderstel is een belangrijke factor in

jouw terras? Kies je voor stoer,

krijgen, de keuze is reuze!

het kiezen van een tafel. Heb je deze ook uitgekozen? Dan staat je eigen tafel voor je klaar!

rustig of juist klassiek?

Alle tafelonderstellen
vind je op blz. 29, 30
en 31

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm

120 x 80 cm

+
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more marble

PLEASE

Marmer sluit goed aan op alle populaire interieur kleuren
op dit moment. Kies je voor marmer dat licht is, dan zorgt
dat voor een luxueuze en klassieke sfeer. Houd je meer
van een stoer en spannend interieur? Dan is groen of

Brasserie Monastere, Delft

zwart marmer voor jou geschikt.

MELAMINE TAFELBLADEN

Donker Marmer T567

Groen Marmer T569

Wit Marmer T566

Trasimeno Basalt T568

TAFELS

Tafel Como ø47cm
goud en marmerlook

Tafel Comus ø57cm
goud en marmerlook

Tafel Macy ø70cm
messing en marmerlook

Tafel Mexy ø48cm
messing en marmerlook

Tafel Marbello

Tafel Marbelhi
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Tafel Marble

speciale

TAFELBLADEN

Ø 70 cm

TAFELBLAD SUAR

70 x 70 cm

260 x 90 cm

De robuuste Suar tafelbladen kun je ook

TAFELBLAD WALNOOT
MET EPOXY

combineren met onze collectie tafelonder-

Deze schitterende tafelbladen worden met de

stellen. De Suar tafelbladen kunnen in elk

hand gemaakt en voorzien van een hoogwaardig

gewenst formaat voor je op maat worden

epoxy opvulling voor een echte wauw factor. De

gemaakt.

warme kleur van het walnoothout in combinatie
met het epoxy zorgt voor een unieke uitstraling.

Onderstel Indu

Onderstel Portland

Onderstel Aspen

Onderstel Nashville

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Onderstel Vancouver 2

Onderstel Vancouver 3

Tafel Trunk
Met een uniek verstelbaar
onderstel voor multifunctionele
inzetbaarheid in jouw interieur!
KAJA | 29

industriële tafel

ONDERSTELLEN
Onze collectie tafelonderstellen combineer je
met alle gemak met onze stoelencollectie en
Onderstel Yeti

tafelbladen. Voor elke stoel is er een bijpassend

Onderstel Yeti Rectangluar

onderstel waarmee je de meest sfeervolle settings creëert in jouw ruimte.

Bekijk ook onze collectie
tafelbladen op pagina
26, 27, 28 en 29
Onderstel Plus

Onderstel Plus Rectangluar

Statafel
onderstel

Onderstel Bergamo

Onderstel Chicago

Statafel
onderstel

Onderstel Paris

Onderstel Jura
KAJA | 30

Onderstel Boston

Onderstel Austin

Onderstel Utah

Statafel
onderstel

Onderstel Torino

Onderstel Rivas
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Onderstel York

Statafel
onderstel

Onderstel Torino 2

Onderstel Seattle

Onderstel Richmond

Boutique Club Plan, Nijverdal

Statafel
onderstel

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Onderstel
Sienna Hoog

Onderstel
London 3

Onderstel Jackson

Onderstel Liverpool

Onderstel Sienna

Onderstel
London 4

Onderstel London 4
messing

Onderstel Jackson 2

Onderstel Orlando

Onderstel Dayton

Onderstel Sienna 2

Onderstel London 4
koper

Onderstel Jackson
Hoog

Onderstel Toledo

Onderstel Dublin

Onderstel Oxford

Onderstel London 2

Onderstel Memphis

Onderstel Oxford 2
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LEATHER BACK
COLLECTION
Deze leather back collectie is een sfeermaker
in een klassiek interieur maar ook een echte
eyecatcher in een modern interieur.

Stoel Riley

Barkruk Davey

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Stoel Davis

DE 5 KENMERKEN
1 Meubilair met een vintage knipoog
2 Topkwaliteit materialen

Stoel Caleb

3 Speciaal voor professioneel gebruik

Barkruk Charles

4 Diverse kleuren en frames verkrijgbaar
5 Past goed binnen elke gewenste interieurstijl

Stoel Nelson

Barkruk Mason
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Barkruk Danton

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Restaurant Twentse Bierbrouwerij, Hengelo

Stoel Caleb

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of

Barkruk Charles

bel 0548 514705

Barkruk Rocco

Stoel Cooper

Stoel Ryan

Stoel Nero

BANKEN
Combineer er op los en stel jouw favoriete bank
samen. Met de vele mogelijkheden in kleur, stijl en vorm
maak je jouw bank passend binnen jouw interieur.

Ook verkrijgbaar
als ronde bank

Bank Vinnie
verkrijgbaar in
diverse
zithoogtes
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Grand Café Hanos Hengelo

gemakkelijk
stapelbaar

Stoel Jenson
verkrijgbaar in cognac, groen en zwart
100% ECHT LEER

SFEERVOL LEER
Een mix van vintage en modern. Deze collectie is
gemaakt van echt leer in combinatie met staal en
rotan. De collectie creëert niet alleen sfeer maar
ook genoeg zitruimte voor ieder interieur. Een
unieke stijl en alleen verkrijgbaar bij Kaja!

Hocker Elone
verkrijgbaar in donker bruin
en zwart leer

Stoel Jens
verkrijgbaar in cognac,
groen en zwart leer

100% ECHT LEER
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100% ECHT LEER

Barkruk Jenson
verkrijgbaar in cognac,
groen en zwart leer
100% ECHT LEER

Bank Hopkins
verkrijgbaar in diverse afmetingen
100% ECHT LEER

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Stoel en 2-zits bank Jace
verkrijgbaar in cognac kunstleder

OBOE & DRUM

100% ECHT LEER

Een mix van vintage en modern, dat beschrijft de stijl

Stoel Oboe
verkrijgbaar in diverse
kleuren

van de Oboe en de Drum. Deze stoel is gemaakt van
echt leder en de poten van eiken. Een unieke stijl,
alleen verkrijgbaar bij Kaja.

Stoel Chimes
verkrijgbaar in diverse
kleuren

Stoel Drum
verkrijgbaar in diverse
kleuren
KAJA | 35

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Restaurant The Lemon Tree, Deventer

Stoel Naru

Tafel Latus

Tafel Latus

scandinavisch

DESIGN

Tafel Lakri ø80cm

Eenvoudig en functioneel, dat is de
collectie met een Scandinavisch tintje.
Vervult met aandacht en de beste
kwaliteit!

Stoel Hanny
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Barkruk Neva

Stoel Neva

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
NIEUW

NIEUW

Koffietafel Trumpet

NIEUW

NIEUW

Bartafel Frame

Tafel Frame
Tafel Trumpet

Tafel Ruff Wood

Tafel Ruff Black

Tafel Ruff Black Wood

echte

EYECATCHERS
Ruw, stoer of modern. Een
sfeervolle toevoeging in jouw
interieur!

Tafel Ruff Wooded

Bekijk de gehele
collectie op
www.kaja.nl
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STOER
MEUBILAIR
Wil jij een stoere, robuuste en
eigentijdse sfeer creëren met
industriële meubels? Kaja heeft het
allemaal!
Bank Baz

Bank Wick
Barkruk Bryon

Barkruk Dax

Stoel Rover

Stoel Dayne

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Stoel Riff
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Stoel Reeva

INDUSTRIELE
TAFELONDERSTELLEN

4 METER

Een stoer ontwerp, voor ieder wat wils!

Onderstel Harp
Tafel Mammut
Leverbaar in de maten
200 x 90 cm en 400 x 90 cm

Onderstel Twin Leg

Tafel Triple X

Tafel Double X

Inclusief
wieletjes

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
Stoel Mylo

Barkruk Josh

Stoel Fio

Barkruk Iwan
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CAFÉSTOELEN
Even een keer afstappen van het traditionele bruin?
Kies dan voor een caféstoel in het zwart of wit.
Of misschien een andere kleur. Dat kan ook.
Alle stoelen en barkrukken uit onze café-collectie
kunnen in vele kleuren geleverd worden.

Stoel Trier

Stoel Kay
Barkruk Leipzig

Stoel Mannheim

Stoel Lingen
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Stoel Freiburg
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Stoel Scott

BARKRUKKEN

Stoel Lines

Horeca barkrukken zijn er in alle vormen, maten en kleuren en dat zorgt ervoor dat ze bij iedere
inrichting passen. Ze zijn niet weg te denken voor de bar van cafés en kunnen er voor zorgen dat er
een gezellige, speelse indeling ontstaat.

KAJA | 40

Barkruk Nordhorn

Barkruk Frankfurt

Barkruk Gatwick

Barkruk Oldenburg

VOOR
BINNEN
EN BUITEN
Zoek je traditioneel maar dan in een ander

jasje? Deze aluminium collectie is niet alleen
in frisse kleuren te krijgen maar je kunt ze ook
buiten zetten!

Stoel Quinn
verkrijgbaar in Retro Green,
Vintage Yellow en Bold Blue

Stoel Lucci
verkrijgbaar in Bold Blue, Retro
Green en Vintage Yellow

Bank Becca
verkrijgbaar in Retro
Green en Bold Blue

Barkruk Bean
verkrijgbaar in Vintage
Yellow en Bold Blue
KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.KAJA.NL OF ONZE SOCIALS
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NEEM EEN
STOEL UIT
DE COLLECTIE

Stoelen zijn er in veel stijlen, kleuren en materialen.
Welke je kiest, hangt natuurlijk af van smaak en de
uitstraling die je aan de ruimte wilt geven. Let op
een goede zithoogte en -diepte, zodat gasten
lekker aan tafel zitten. Als je een stoel kiest
die aan jouw wensen en eisen voldoet,
dan zit je altijd goed!

Stoel Gatwick

WIST JE DAT?
Alle stoelen met dit icoon:

Stoel Lido Taupe

Stoel Masimo-A
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Stoel Lido Zwart

Stoel Masimo

Stoel Lido Wit

Stoel Panama

in diverse uitvoeringen leverbaar
zijn? Maak je eigen stoel
compleet en kies zelf de kleur en
stoffering uit.
Alle keuzes zijn te zien in één van
onze inspiratiecentra’s.

Stoel Eva

Stoel Dorso

Barkruk Saturn

Stoel Joy-A

EVERYTHING
A LITTLE BIT
DIFFERENT

Stoel Alassio Naturel

Stoel Alassio Zwart

Barkruk Hudson

Barkruk Metro Alu

Barkruk Joy

Stoel Billy

Barkruk Tanja

Stoel Emma

Barkruk Masimo
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Restaurant de Zwaan, Delden

Stapelstoel Detroit
verkrijgbaar in antraciet en
tanny

gemakkelijk
stapelbaar

banqueting

STAPEL STOELEN
Interieurs worden stijlvoller. De behoefte aan een passende sfeer en
beleving stijgt. Ruimtes worden slimmer ingedeeld of ingericht. En de vraag
naar slimme en flexibele meubels stijgt. Daarom introduceerd Kaja een nieuw
label stapelstoelen: Next Generation Stackchairs.

Stapelstoel Boston
verkrijgbaar in antraciet en tanny
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Trolly is los
verkrijgbaar
gemakkelijk
stapelbaar

gemakkelijk
stapelbaar

Stapelstoel Eventus
verkrijgbaar in diverse kleuren en frames

gemakkelijk
stapelbaar

Stapelstoel Eledger
verkrijgbaar in diverse kleuren en frames

gemakkelijk
stapelbaar

Stapelstoel Evento
verkrijgbaar in diverse kleuren en frames

Stapelstoel Ohio Oval
verkrijgbaar in diverse
kleuren en frames

gemakkelijk
stapelbaar

Klaptafelonderstel Curtez
Stapelstoel Ohio
verkrijgbaar in diverse
kleuren en frames

Klaptafelonderstel Cortez
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Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Tafel Piazza

Bartafel Piazza

Bartafel Scrambler
uitgevoerd in metaal en eiken

WAAROM WIJ VAN
HARDSTUFF HOUDEN

Tafel Rambler
uitgevoerd in metaal en eiken

INDUSTRIEEL URBAN
NATUURLIJKE TEXTUUR EN MATERIAAL
DUURZAAM DESIGN
TIJDLOZE SFEERMAKER

Tafel Cube
Statafel Columbus
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Hanglamp Cube

Tafel Mikado

HARDSTUFF COLLECTIE

Sofa Miner
leverbaar in groen leer
100% ECHT LEER

Onze Hardstuff collectie staat bekend om zijn
stoere meubelen, geïnspireerd op natuurlijke
texturen en materialen. Wij kunnen er zoveel
over vertellen maar deze collectie moet je in
het echt zien en proberen! Kom langs bij Kaja.

Barkruk Circle

Barkruk University

Barkruk University
Premium

Barkruk Rodeo
Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl
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Street Jump, Breda

Bartafel Goat 120 x 46 cm
in oud eiken

Stoel Telum
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of

Barkruk Fine
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

bel 0548 514705

Stoel Fine
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Krukje Ritz
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen
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Stoel Ritz
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Barkruk Ritz
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Stoel Simple Easy
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Barkruk Simple
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Stoel Simple
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

simpel

DESIGN
Stoel Lavi
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen

Lichte kleuren, strakke lijnen en natuurlijke materialen: een Scandinavisch interieur is een oase van rust.
De perfecte interieurstijl om de ruimte wat groter te
laten lijken.

Stoel My
verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen
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GOTTA LOVE

LEATHER
Stoer en sfeervol. Dat is de 100% leer collectie van Kaja.
Van cognac, zwart en groen leer. Echte eyecatchers
voor ieder horeca interieur.

Stoel Ozzy
uitgevoerd in metaal en leer
100% ECHT LEER

Barkruk Bono
leverbaar in cognac en zwart
uitgevoerd in metaal en leer
100% ECHT LEER

Stoel River
leverbaar in zwart en groen
uitgevoerd in metaal en leer
100% ECHT LEER

Poef Flaine
100% ECHT LEER
Krukje Bold
100% ECHT LEER

Hocker Juke
verkrijgbaar in diverse
afmetingen
100% ECHT LEER
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Stoel Devie
uitgevoerd in metaal en leer

Stoel Rens
uitgevoerd in hout en leer

100% ECHT LEER

100% ECHT LEER

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of

Barkruk Brant
uitgevoerd in metaal en leer

bel 0548 514705
Krukje Loy

100% ECHT LEER

100% ECHT LEER

Bank Moto
uitgevoerd in metaal en leer

Bank Miller
uitgevoerd in metaal en leer

100% ECHT LEER

Barkruk Ridge
uitgevoerd in metaal en leer
100% ECHT LEER

100% ECHT LEER

Stoel Mitch
uitgevoerd in metaal en
leer
100% ECHT LEER

Stoel Bruce
uitgevoerd in metaal en leer

Barkruk Denley
uitgevoerd in metaal en
leer

100% ECHT LEER
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NEEM EEN
STOEL UIT
DE COLLECTIE

Stoel Solid
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Stoel Firm

Stoelen zijn er in veel stijlen, kleuren en
materialen. Welke je kiest, hangt natuurlijk
af van smaak en de uitstraling die je aan
de ruimte wilt geven. Let op een goede
zithoogte en -diepte, zodat gasten lekker
aan tafel zitten. Als je een stoel kiest die aan
jouw wensen en eisen voldoet, dan zit je
altijd goed!

Stoel Liam

Barkruk Liam

Stoel Anna

Stoel
Amsterdam-A

Stoel Scherma

Stoel Nina

Stoel Vice

Stoel Casper

Stoel Padova

Stoel Fendo

NOTHING AS

Stoel Lautrec

comfy

AS A SOFA

Stoel Square Wing

Stoel Dion

Stoel Rosa

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Stoel Matey
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alles voor een zonnig

TERRAS
De juiste horeca terras inrichting zorgt ervoor dat uw terras tijdens zonnige

dagen helemaal vol zit. Bij het inrichten van een terras komt heel wat kijken.
Het is een lastige klus om alles op elkaar aan te laten sluiten en zo de juiste
sfeer en uitstraling te creëren. Kaja geeft graag een persoonlijk advies op
maat over uw terras inrichting.

Niets is zo gezellig als met vrienden een terrasje pakken. De zon schijnt, er klinkt muziek, de glazen rinkelen
en mensen lachen. Elke horeca ondernemer geniet van
dit moment en wil graag zijn terras gevuld hebben. Wij
denken graag met je mee om het terras stijlvol, gezellig en onweerstaanbaar voor gasten te maken. Voor elk
budget en alle wensen leveren wij terras inrichting.

De terrasstoel
Spritz vindt je
op blz. 78
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take me to

PARIS

Verassend, kleurrijk en chique,
we hebben het natuurlijk over de
Café de Paris stijl. Combineer de
terrasstoel Toby met mooie ronde
terrastafels voor een ultiem
vakantiegevoel! Wij zijn verliefd!

Terrasstoel Toby I
gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Toby II
gemakkelijk
stapelbaar
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Terrasstoel Toby III
gemakkelijk
stapelbaar
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Terrasstoel Toby IV
gemakkelijk
stapelbaar

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Aleca

Terrasstoel Alec

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Iana

Terrasbarkruk Alec

de nieuwste trend

ROTAN

De rotan look is een klassieker op het terras.
Of het nou in een naturel uitvoering is of
juist in een ‘Café de Paris’ stijl is. Wij houden
van deze sfeermakers voor op het terras!

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Jaya

Terrasstoel Jay
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Terrasbarkruk Baleric
leverbaar in de kleuren grijs en naturel
inclusief kussen

Terrasstoel Cerian
inclusief kussen

het nieuwste

VAN KAJA

De nieuwste collectie van Kaja. De Baleric, Jonah, Nofi en Cerian
hebben allemaal een perfect zitcomfort en doordat het materiaal
kleurvast en duurzaam is, heb je er lang plezier van. De wanddikte
van deze stoelen zijn horecaproof zoals u gewend bent van Kaja.
Alles in huis voor een succesvol terras.

Terrasstoel Nofi

Terrasstoel Baleric
leverbaar in de kleuren grijs en naturel
inclusief kussen
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NIEUW

Loungeset Jonah

Barkruk Jonah
leverbaar in de kleuren
naturel en antraciet

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

Terrasstoel Jonah
leverbaar in de kleuren
naturel en antraciet
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

CATCH ME IF YOU CAN
Catch is een retro terras ‘fauteuil’ met een diner functie
en een zacht en rond ontwerp. Er is gefocust op
simpele lijnen, een goed comfort en een comfortabel
kussen. De armleuningen zijn afgewerkt met een
subtiele ronde weaving.

Terrasstoel Catch
verkrijgbaar in de kleuren
light mood en dark mood
inclusief kussen

Terrasbank Catch
verkrijgbaar in de kleuren light mood en dark mood
inclusief kussen

Loungeset Catch 4 delig
inclusief kussens
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gemakkelijk
stapelbaar

het nieuwste

VAN KAJA

Rotan terrasstoelen zijn dé stijlvolle stoelen waar je
werkelijk alle kanten mee op kunt! Ze zijn zeer goed
te combineren, zowel buiten als binnen! Rotan stoelen
zijn er in heel veel verschillende kleuren, materiaaldiktes
en modellen. Als je op zoek bent naar een gevlochten
rotan stoel dan ben je bij Kaja aan het juiste adres.
Terrasstoel Rhea
inclusief kussen

Terrasstoel Riv
inclusief kussen

NIEUW

Loungeset Rhea 4- delig
inclusief kussen

gemakkelijk
stapelbaar

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Atrope
inclusief kussen

Terrasstoel Trobe
inclusief kussen

gemakkelijk
stapelbaar
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5X

De gezelligste terrassen
die de moeite waard zijn
Zodra het heerlijk weer wordt, brengen we het liefst zo veel
mogelijk tijd buiten door. Het zonnetje zorgt er voor dat we
lekker tot rust komen op een heerlijk terras. En daar zorgt Kaja ook
voor! Bekijk hieronder een greep uit terrassen die u voor gingen.

1. DE OALE MARCKT IN WIERDEN
Restaurant De Oale Marckt in Wierden biedt
gasten een ultieme beleving als het gaat om eten
en sfeer. Het lijkt bijna op een oase van rust door
de groene omgeving waar De Oale Marckt zich
bevindt. In het hartje van Wierden.

1.

2. DELFINS BEACH RESORT OP BONAIRE
De vriendelijke kleurtinten en tropische botanische
elementen zorgen voor een subtropisch tintje
op het terras. Het restaurant Brass Boer heeft een
buitenkeuken waar chefs koken op natuursteen en
een direct aan zee gelegen terras met beachbar en
foodtruck.
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2.

3. HOTEL & RESTAURANT
HET MONTFERLAND IN ZEDDAM
Het historische pand van Het Montferland
is gelegen op een zeer unieke locatie in
Zeddam. Door de natuurlijke kleuren en een
knipoog naar de omgeving is het binnen
een speels en modern ontwerp geworden.
Maar niet alleen het interieur is een plaatje
geworden, ook op het terras is het goed
vol te houden. Smaakvol eten, lekkere koffie
en een waanzinnige plek vol natuur: je hebt
alle ingrediënten binnen handbereik om te
genieten van een schitterende omgeving
met opvallende designmeubels.

3.

4. THE LEMON TREE IN DEVENTER
Naast de inrichting van het restaurant was
het hoogste tijd dat Kaja ook het terras ging
inrichten. Geniet bij The Lemon Tree van
fine dining onder de citroenboom die niet
alleen binnen te vinden is maar ook buiten.
Waar vindt je The Lemon Tree? Op het
gezelligste plein van Deventer natuurlijk!

5. GRAND CAFÉ DE BIESTER IN HOLTEN
Op het drukste punt van Holten vind je
Grand Café de Biester. Een perfecte stop na
een stuk fietsen of als je direct de trein uit
komt stappen! Een gezellig en tegelijkertijd
hip terras met onze Jonah stoel uit de
nieuwe collectie!

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

4.

5.
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

IN THE AIR
Na de inrichting van het restaurant The Lemon Tree in Deventer
moest natuurlijk ook het terras ingericht worden. Geniet van een
heerlijke lunch onder de citroenbomen op de terrasstoelen van
de Air collectie. Een plaatje!
gemakkelijk
stapelbaar

Terrasbarkruk Air

Terrasstoel Air-A

Terrasstoel Air

VOOR ELKE STOEL EEN KUSSEN
Alle modellen zijn verkrijgbaar in de
kleuren taupe, duifgrijs, wit en zwart.
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Combineer de Air collectie met diverse kussens uit ons
assortiment. Bekijk alle kleurstellingen op blz. 96

een kleurrijk

TERRAS

Licht van gewicht, gemakkelijk stapelbaar
en een ultiem zitcomfort. De Kiwi terrasstoel
laat jouw terras helemaal opfleuren met de
gezellige kleuren.

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Kiwi
leverbaar in de kleuren zwart,
grijs, blauw, oranje en wit
alle kleuren inclusief kussen

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
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first concept

THEN DESIGN
Polypropyleen terrasmeubelen geven je
terras kleur, zorgen voor flexibiliteit en
onderscheidend vermogen. Opvallend
qua uitstraling, licht qua gewicht, sterk qua
kwaliteit, makkelijk qua onderhoud en
bovendien erg betaalbaar.
De mogelijkheden zijn oneindig. Moderne
kleuren, mooie vormen, verschillende
groottes en flexibele opstellingen.
De keuze is aan jou.
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Terrasstoel Trill
verkrijgbaar in zwart, olijf
groen en mosterd geel

gemakkelijk
stapelbaar

Terras armstoel Trill
verkrijgbaar in zwart, olijf
groen en mosterd geel

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasbarkruk Trill
verkrijgbaar in zwart, olijf
groen en mosterd geel

gemakkelijk
stapelbaar

Licht van gewicht
Gemakkelijk stapelbaar
Gemakkelijk in onderhoud
Simpel maar chique design

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
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make it simple

BUT SIGNIFICANT
Verrassend, uitnodigend en ook nog eens comfortabel.
Het Italiaanse design is een lust voor het oog. De sfeervolle kleuren van deze stapelbare collectie verrijken jouw
terras en hiermee onderscheidt jij je van anderen.
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KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.KAJA.NL OF ONZE SOCIALS

Terrasstoel Net
verkrijgbaar in antraciet,
taupe en mosterd geel

Terrasbarkruk Net
verkrijgbaar in antraciet,
taupe en mosterd geel

gemakkelijk
stapelbaar

gemakkelijk
stapelbaar
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Terrasstoel Sky
verkrijgbaar in zwart, taupe
en duifgrijs
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Terrasstoel Lucy
verkrijgbaar in zwart,
duifgrijs en olijfgroen

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Loft
verkrijgbaar in zwart,
duifgrijs en olijfgroen

gemakkelijk
stapelbaar

Polypropyleen terrasmeubelen geven je
terras kleur, zorgen voor flexibiliteit en onderscheidend
vermogen. Opvallend qua uitstraling, licht qua gewicht, sterk qua
kwaliteit, makkelijk qua onderhoud en bovendien erg betaalbaar.

Licht van gewicht
Gemakkelijk stapelbaar
Gemakkelijk in onderhoud
Simpel maar chique design
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COSTA & SANTA FÉ
De terrasstoelen Costa en Sante Fè zijn al jaren
lang te vinden in de buiten collectie van Kaja
en zijn nog steeds erg populair. Comfortabel,
stapelbaar en natuurlijk ook horeca-proof.

Terrasstoel Costa Coffee

Terrasstoel Costa Naturel

Terrasstoel Costa Zwart

Terrasstoel Costa Mocca

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Kannet
Coffe Mix

Terrasstoel Kannet
Naturel

Terrasstoel Kannet
Zwart

gemakkelijk
stapelbaar
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Terrasstoel Santa Fè
Coffee

Terrasstoel Santa Fè
Naturel

Terrasstoel Santa Fè
Mocca

EEN SFEERVOL TERRAS
Ondernemers trekken de sfeer van hun zaak van binnen
naar buiten op het terras. Daarom heeft Kaja dit jaar veel
verschillende modellen aan haar collectie toegevoegd die
voor elke horecaondernemer toepasbaar is.
gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Caper
inclusief kussen

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Terrasstoel Lucca-A Zwart

Terrasstoel Lucca-A Bordeaux

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Marino Zwart

Terrasstoel Marino Bamboo

Terrasstoel Marino Beige
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

EEN MAGISCH UITZICHT
‘‘Het historische pand van ‘Het Montferland’ is gelegen
op een zeer unieke locatie in Zeddam. Door de natuurlijke kleuren en een knipoog naar de omgeving, is het

Terras barkruk Cenon Zwart

een speels en modern ontwerp geworden.

Terrasstoel Cenon
Leather Look Wicker

Terrasstoel Cenon
Zwart Wicker

Terras barkruk
Cenon Silver

Terras barkruk
Cenon Wit

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel Cenon
Textileen Silver
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Terrasstoel Cenon
Textileen Wit

Terrasstoel Cenon
Textileen Zwart

WAAROM WIJ VOOR
DE MEZZA KIEZEN
Kleurvast en duurzaam vlechtwerk
Perfect zitcomfort en makkelijk stapelbaar
Terrasstoel Mezza
Zwart

Gemakkelijk in onderhoud
Frame met horecaproof wanddikte en
extra beschermende coating

Terrasstoel Mezza-A
Zwart

gemakkelijk
stapelbaar

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Terrasbarkruk Mezza
Terrasstoel Mezza
Leather Look
Terrasstoel Mezza-A
Leather Look

Terrasbarkruk Mezza

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasbarkruk Mezza-A
Terrasstoel Mezza
Castana

VOOR ELKE STOEL EEN KUSSEN
Combineer de Mezza met diverse kussens uit ons
assortiment. Bekijk alle kleurstellingen op blz. 96

Toscane kussens

Universele kussens

Toscane kussens

Universele kussens

Terrasstoel Mezza-A
Castana

gemakkelijk
stapelbaar
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TERRAS
STOELEN
OP EEN RIJ

Terrasstoel Fiber

Terrasstoelen zijn er in veel stijlen, kleuren en
materialen. Welke je kiest, hangt natuurlijk af van
smaak en de uitstraling die je aan het terras wilt
geven. Let op een goede zithoogte en -diepte,
zodat gasten lekker aan tafel zitten. Als je een
stoel kiest die aan jouw wensen en eisen
voldoet, dan zit je altijd goed!

Terrasstoel Crylon Grijs

Terrasstoel Eero Taupe

Terrasstoel Eero Zwart

WIST JE DAT?
Veel van deze stoelen
gemakkelijk stapelbaar
zijn? Ideaal om terrasstoelen op te slaan.

Terrasstoel Baja
Zwart

Terrasstoel Ice Kix
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Terrasstoel Baja
Leather Look

Terrasstoel Tight

Terrasstoel Baja
Castana

Terrasstoel York Zwart

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.KAJA.NL OF ONZE SOCIALS

gemakkelijk
stapelbaar

Terrasstoel York Wit

Terrasstoel Modus
Leather Look

Terrasstoel Stockholm

Terrasstoel Carter
verstelbaar

Terrasstoel Modus
Antraciet

Terrasstoel Next Taupe
inclusief kussen

Terrasstoel Relay Zwart

Terrasstoel Rondo

Terrasstoel Next Wit
inclusief kussen

Terrasstoel Relay Wit

Terrasstoel Finesse
inclusief kussen

Terrasstoel Amigo

Terrasstoel Relay Roze

VOOR ELKE STOEL EEN KUSSEN
Nieuw in onze terrascollectie zijn handige
terras kussens! Ideaal voor op het terras
en om jouw gasten nog langer te laten
genieten. Van moderne kussens, tot
Toscaanse kussens tot universele. De
keuze is groot.
Bekijk het gehele kussen aanbod op blz. 96

Terrasstoel Otry Wit

Terrasstoel Otry Roze
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Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl

de Oale Marckt

WIERDEN

Mooi hé, de Spritz terrasstoel op het terras? Dat vinden
wij dus ook! Gasterij de Oale Marckt in Wierden heeft een
gezellige en authentieke uitstraling waar veel mensen zich
‘‘thuis’’ voelen. De terrasstoel straalt stijl uit en maakt het
terras helemaal af!

Terrasstoel Spritz Tortora
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GET READY FOR
THE LOUNGE
Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Diningbank Lux

De 8-delige loungeset Versailles kun
je zelf samenstellen. De elementen
zijn namelijk ook los te bestellen. De
Versailles is leverbaar in de kleuren
taupe, leatherlook en zwart.

Loungeset Versailles 8-delig
verkrijgbaar in het zwart, taupe en leatherlook

taupe

leather look

combineer naar

HARTELUST

Vento is het pronkstuk van onze lounge

met het
unieke
Quick Dry
Foam

sets collectie. We houden van een
perfecte mix van het strakke design en
gemak. Een stoer uiterlijk met 6 losse
elementen en een unieke Quick Dry
Foam waardoor deze loungeset perfect
buiten kan blijven staan!

Loungeset Vento
6 delig
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Loungeset Nofi 3.0
4-delig

Terrasstoel Nofi
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Diningset Nofi
5-delig

LOUNGEN IS NOOIT
MEER HETZELFDE

Hoeklounge Emoti

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705
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Loungeset New York
4-delig
Ook verkrijgbaar als 3-zits set

Hoeklounge New York

LOUNGEN IS NOOIT
MEER HETZELFDE

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Loungen wordt pas ècht loungen met de
collecties van Higold. Wij hebben met Higold er
een kunst van gemaakt om ultiem te ontspannen
in de 2020 collectie. Voorzien van alle gemakken
met originele vormen en optimaal comfort.
Borrelen, dineren of gewoon languit liggen is na
je aankoop van Higold nooit meer hetzelfde!
bekijk de gehele collectie op www.kaja.nl/higold
Diningset York
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Loungeset York
ook in zwart verkrijgbaar

Hoeklounge York
ook in zwart verkrijgbaar
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MARLON
Strakke aluminium terrastafels met non-wood tafelblad, leverbaar in de maten 120 x 80 cm, 140 x 80
cm en 80 x 80 cm.
80 x 80 cm

120 x 80 cm
140 x 80 cm

Terrastafel Marlon
verkrijgbaar in taupe en antraciet

GEZELLIGHEID
OP NIVEAU
Je ziet het steeds meer op de terrassen. Gezellige
bartafels waar je lekker met z’n allen om heen staat
of zit. Een leuk voordeel hiervan is, is dat je de
vierkante meters optimaal kunt benutten. Dat
noemen wij nu Next Level terrassen.

Terras bartafel Torneo ø90cm,
terrasbarkrukken Acacias

Terras bartafel Chivas,
terrasbarkrukken Maple
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terrastafel

ONDERSTELLEN
Onze collectie tafelonderstellen combineer je
met alle gemak met onze stoelencollectie en
tafelbladen. Voor elke stoel is er een bijpassend
onderstel waarmee je de meest sfeervolle
settings creëert op jouw terras.
Terrasonderstel Mezza
Round Alu Inox

Terrasonderstel Mezza
Round Castana

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Terrasonderstel Mezza
Rectangular Leather Look

Terrasonderstel Mezza
Rectangular Zwart

Terrasonderstel Mezza
Rectangular Castana

Bestel nu via
info@kaja.nl

FLAT EQIALIZERS
Hoe graag we het ook willen, niet elke ondergrond is vlak. En
een scheve of wiebelende tafel, dat kan de beste overkomen.
Toch? Vanaf nu is dat niet meer nodig met de nieuwe serie Flat
Equalizers. Een slim product die uw tafel altijd recht houdt. Prettig
voor je gasten en voor jou. Dus laat de onderzetters, bierviltjes,
papier, blokjes of andere hulpmiddelen maar in de kast en maak
kennis met de Flat Equalizers van Kaja!

Gemakkelijk te monteren!

NOOIT MEER
WIEBELENDE
TAFELS
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terrastafel

ONDERSTELLEN
Onze collectie tafelonderstellen combineer je
met alle gemak met onze stoelencollectie en
tafelbladen. Voor elk tafelblad is er een
bijpassend onderstel waarmee je de meest

terrasonderstel Rafael zwart

terrasonderstel Pavia zwart

sfeervolle settings creëert op jouw terras.

Bekijk ook onze collectie
tafelbladen op pagina
88 en 89.

NOOIT MEER
WIEBELENDE TAFELS?
De oplossing vind je op pagina 85.

terrasonderstel Parma zwart

terrasonderstel
Trento 4 silver
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 4 zwart
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 4 wit
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 2 silver
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 2 zwart
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 2 wit
inklapbaar

terrasonderstel
Napels 3 grijs
inklapbaar
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terrasonderstel
Napels 4 grijs
inklapbaar

terrasonderstel
Macau 4F zwart
inklapbaar

terrasonderstel
Trento 4 taupe
inklapbaar

terrasonderstel
Cylus 4F zand
inklapbaar

terrasonderstel
Cylus 2F zand
inklapbaar

terrasonderstel
Roma 3 alu

terrasonderstel
Roma 3 wit

terrasonderstel
Roma 3 grijs

ook leverbaar
als statafel-onderstel

terrasonderstel
Roma 4 alu

terrasonderstel
Roma 4 wit

terrasonderstel
Roma 4 grijs

terrasonderstel
Roma 2 alu

terrasonderstel
Roma 2 wit

terrasonderstel
Roma 2 grijs

terrasonderstel
Tivoli 3 zwart

terrasonderstel
Tivoli 4G zwart

terrasonderstel
Roma 3 zwart

ook leverbaar
als statafel-onderstel

terrasonderstel
Roma 4 zwart

terrasonderstel
Roma 2 zwart

terrasonderstel
Tivoli 4 zwart

terrasonderstel
Tivoli 2 zwart
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enfiber

TAFELBLADEN

by

Onze uitgebreide collectie tafelbladen maken jouw terras nog aantrekkelijker.
Met de sfeervolle decors maak je altijd de mooiste kleurencombinaties met

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

stoelen en tafelonderstellen. MIX AND MATCH.

ONDERSTAANDE DECOREN ZIJN LEVERBAAR IN
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm
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60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm

120 x 80 cm

Cloudy

Davanti

Marmera

Woody

Frontier Grey

Stones

12 MM DIK

Nagano

Nereta Grey

TAFELBLADEN
De Topalit tafelbladen zijn toepasbaar op vele
onderstellen en leverbaar in de volgende maten:

Atacama Cherry

18 MM DIK

Ø 70 cm
Ø 80 cm

Timber

70 x 70 cm
80 x 80 cm

Washed Elm

SMARTLINE

Beige

120 x 80 cm

Zinc

16 MM DIK

Concrete

Black

TEAK

LET’S GET
THIS
PARTEAK
STARTED

Toch liever echt hout op jouw terras?
Kies dan voor sfeervol teak. Leverbaar in
diverse maten.
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm

120 x 70 cm
120 x 80 cm

STEL JE EIGEN TAFEL SAMEN!
1. KIES EEN TAFELBLAD

2. KIES DE GEWENSTE AFMETING

3. KIES HET ONDERSTEL

Welke uitstraling wil je geven aan

Kies de gewenste afmeting die de tafel moet

Ook het onderstel is een belangrijke factor in

jouw terras? Kies je voor stoer,

krijgen, de keuze is reuze!

het kiezen van een tafel. Heb je deze ook uitgekozen? Dan staat je eigen tafel voor je klaar!

rustig of juist klassiek?

Alle tafelonderstellen
vind je op blz. 85, 86
en 87.

Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm

60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm

120 x 80 cm

+
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sit back and

RELAX

Loungen wordt pas ècht loungen met de collecties van Kaja! Wij
hebben er een kunst van gemaakt om ultiem te ontspannen in de
2020 collectie. Voorzien van alle gemakken met originele vormen
en optimaal comfort.

Sunlounger Emoti Zwart

Sunlounger Emoti Taupe (set)

Sunlounger Nofi (set)

Sunlounger New York

Vraag online een offerte
aan op www.kaja.nl of
bel 0548 514705

Sunlounger Tombona

Sunlounger Maxus Zwart
Sunlounger Maxus Taupe
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KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.KAJA.NL OF ONZE SOCIALS

Bekijk onze gerealiseerde
projecten in ons online
Inspiratie Lookbook op
www.kaja.nl
C’est Bon Chez Léon, Naaldwijk

Terrasbank Jules 250cm

Terrasbank Jules 120cm

Terrasbank Jules hoekelement

ZITLEKKER
Je ziet het steeds meer op de terrassen. Gezellige
modulaire of picknicksets voor op het terras. Een
gezellige uitstraling en ook nog eens handig in
ruimtegebruik.

Picknickset Darby
verkrijgbaar in antraciet en wit

totale

lengt

e2m

eter

8 zitplekken

Partytent Festa
verkrijgbaar in ecru,
antraciet en zwart
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Balkon parasol
Ook als windscherm te gebruiken
In hoogte verstelbaar
In meer dan 80 standen te plaatsen

Parasolvoet
Sunwave 30KG

STANDVASTIG
Voor elke parasol een stevige
voet. Onze parasolvoeten zijn
toepasbaar op verschillende alle

Parasol Sunwave

parasols.
donkergrijs / taupe
300 x 150 cm

Kruisvoet
voor Karin, Liva en Eifel

Parasol Pisa

Parasol Mambo

zwart / taupe / rood / azur
Ø 3 meter

zwart / ecru / taupe / grijs
3 x 2 meter

Parasolvoet Graniet 90KG
voor Karin, Liva en Eifel

Parasolvoet Graniet 25KG
voor Mambo en Pisa

Parasolvoet Graniet 40KG
voor Mambo, Columbia en Pisa
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Parasol Karin

Parasol Columbia

zwart / ecru / grijs
4 x 4 meter en 5 x 5 meter

grijs / rood / taupe
Ø 2,6 meter

NIEUW

zwart / ecru
3 x 3 meter

zwart
3 x 3 meter

Parasol Eifel SOLAR
inclusief LED verlichting

Parasol Eifel vierkant

zwart
Ø 3,5 meter
360º

Parasol Eifel rond

Parasol Tropez

grijs / taupe
3,5 x 3 meter

Parasolvoet
Tropez 90KG

meet the

SUNSHINE

zwart / ecru
5 x 5 meter, 6 x 6 meter
en 7 x 7 meter

Parasol Liva
Parasol Caprice
zwart | 3 x 3 meter / 4 x 4 meter
ecru

| 3 x 3 meter

taupe | 3 x 3 meter / 4 x 4 meter
rood | 4 x 4 meter

Parasol Salou
zwart
Ø 8 meter

maar liefst
8 meter
doorsnede
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Loungeset Java
4-delig

ICOO
Hoe handig is dit? De stijlvolle Icoo table & storage is een
plaatje om te zien en ook nog eens ‘cool’ om te gebruiken
als ijsemmer voor een verkoelend drankje op je terras of als
flower basket.

Terrastafel ICOO Zilver
Ice bucket

Terrastafel ICOO Wit
Flower basket
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Terrastafel ICOO Wit
Ice bucket

Terrastafel ICOO Zwart
Flower basket

Terrastafel ICOO Zwart
Ice bucket

TOSCANE KUSSENS
PROFI LINE
40 x 40 cm
2 cm dik
WATERAFSTOTEND

TOSCO210 GROEN

TOSCO209 TAUPE

TOSCO213 GRIJS

BASIC LINE
46 x 46 cm
8 cm dik
TOSCB222 TAUPE

TOSCB239 GRIJS

TOSCB241 SAGE

TOSCB231 SAFIER BLAUW

UNIVERSELE KUSSENS
BASIC LINE
48 x 48 cm
6 cm dik
WICKB222 TAUPE

WICKB239 GRIJS

WICKB241 SAGE

WISCO209 TAUPE

WISCO213 GRIJS

WISCO210 GROEN

WISCG362 TAUPE

WISCG358 GRIJS

WISCG361 LICHT GRIJS

WISCG359 DENIM GRIJS

WISCG360 GROEN

WISCG357 ROOD

WICKB231 SAFIER BLAUW

PROFI LINE
46 x 48 cm
5 cm dik
WATERAFSTOTEND

PRO LINE
46 x 48 cm
7,5 cm dik
WATERAFSTOTEND

MODERNE KUSSENS
BASIC LINE
40 x 40 cm
2 cm dik
SOPHB222 TAUPE

SOPHB239 GRIJS

SOPHB241 SAGE

SOPHB231 SAFIER BLAUW

SOPHS030 TAUPE

SOPHS031 GRIJS

SOPHS033 SAGE

SOPHS032 BLAUW

SOPHG358 GRIJS

SOPHG359 DENIM GRIJS

SOPHG360 GROEN

SOPHG357 ROOD

PROFI LINE
40 x 40 cm
2 cm dik
WATERAFSTOTEND

PRO LINE
40 x 40 cm
2 cm dik
WATERAFSTOTEND
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we're happy

TO HELP

Inspiratie opdoen? Bezoek ons in één van de inspiratiecentra. Hét
experience center voor de professionele sfeer- & smaakbeleving.

RIJSSEN

ZWOLLE

DELFT

BREDA

Nijverheidsstraat 39a

Schokkerweg 5

Kleveringweg 57

Kalshoven 29

7461 AD Rijssen

8042 PC Zwolle

2616LZ Delft

4825 AL Breda

T 0548 514705

T 038 421 39 85

T 015 800 0430

T 076 5726780

www.kaja.nl

www.studiosenses.nl

www.kaja.nl

PARTNERS VAN

