
 

Cascando introduceert Kendo, Fuse, Plus en Pully 
  

Bezoek onze uitzonderlijke design expositie en laat u inspireren door de 

nieuwste ontwerpen van Cascando tijdens de Orgatec beurs op 23 oktober in 

Keulen. Hier ervaar je niet alleen onze nieuwe buitengewone kapstokken 

Kendo, Fuse en Plus, maar ook de aantrekkingskracht van de speelse Pully-

serie. Complementair, creatief en authentiek.  

 

Cascando staat centraal op de Orgatec, de internationale vakbeurs met dit jaar 

'culture@work’ als centraal thema. In hal 10.2, bij stand K059 L058 van de Messe 

Köln tonen wij onze nieuwste ontwerpen.  Daarbij presenteren wij vijf inspirerende 

stijlkamers met verschillende bekroonde Cascando-producten en onze nieuwe 

producten krijgen podia. 

 

 
 

Drie nieuwe intelligente kapstok designs. 

Kendo, Fuse en Plus bewijzen opnieuw dat Cascando een wereldleider is op het 

gebied van kapstokken. 

Kendo is een iconische kapstok, ontworpen door de Amsterdamse designer Peter 

van de Water. Een kapstok met een simpel uitgangspunt: zorgvuldig vervaardigde 

eikenhouten stokken die mooi in een expressieve hoek vallen, elke kant in 

symmetrie. De verfijnde verbinding tussen de stokken geeft blijk van de grootste 

aandacht voor detail. 

Fuse is een gebalanceerde kapstok met een stoere uitstraling. Het ontwerp is 

gebaseerd op de combinatie van prachtig bewerkte eikenhouten staanders met 

afgeronde stalen haken. Ook een ontwerp door Peter van de Water. 

De Plus kapstok van ontwerper Robert Bronwasser is zo ontworpen dat hij zo min 

mogelijk ruimte inneemt, maar tegelijkertijd presteert hij als een 'Atlas' voor alle 

jassen in uw directe omgeving. Hangers en haken worden aan de binnenkant van 

het ophangplatform geplaatst. Dit zorgt voor een visueel rustig beeld op ooghoogte 



 

en een strakke uitstraling. De zachte vierkante vormen en vriendelijke grafische 

lijnen passen bij iedere moderne stijl en maken de ruimte compleet.   
 

Pully voor informele meet-ups 

Met de uitgebreide Pully serie, van de hand van ontwerper Robert Bronwasser, 

creëer je binnen enkele minuten intieme overlegplatforms in een open ruimte. Na 

de succesvolle introductie van de Pully poef, was het ontwerp van een Pully 

barkruk een logisch vervolg. Het eigenzinnige design van de bijpassende Pully 

barkrukken en poefen combineert perfect met de verschillende hoogtes van de 

Pully tafels. De tafelbladen zijn verkrijgbaar in de driehoekige "Pully" vorm en nu 

ook in een vierkante vorm met zachte afgeronde hoeken. De tafelbladen van 

linoleum bieden een gladde textuur en stralen elegantie en duurzaamheid uit. 

 

Toevoeging : productfoto download en catalogus met alle nieuwe producten. 

 

  

http://www.cascando.nl/files/cas_pocketcatalogue_add..pdf


 

  



  

  

  

 


