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PRODUCT INFORMATIE



VONDER is op de eerste plaats meubelmakerij 
en vervaardigt haar collecties in Enter, 
Nederland. Ambachtelijk vakmanschap wordt 
gecombineerd met een uitgebreide kennis 
van innovatieve techniek en afwerking. Zo 
ontstaan interieurs op maat, die rust en tijdloze 
schoonheid ademen. Op een natuurlijke manier 
passend bij bewoners, architectuur en omgeving. 
 
ARCHITECT Kate Hume is een vermaard 
interieur ontwerpster met een internationale 
cliëntele. Haar interieurs zijn ingetogen en 
luxueus. Haar kleurkeuzes en eclectische stijl 
zorgen voor een karaktervol, warm thuis.

DE CROSBY COLLECTIE verwezenlijkt het 
behaaglijke gevoel van thuiskomen, in een 
sfeer van ingetogen luxe waar je tot jezelf kunt 
komen. Het belichaamt Kate Hume’s visie op 
modern wonen, die reflecteert naar het verleden 
en tegelijk de generaties kan doorstaan.
De collectie is opgebouwd uit een keuken 
met pantry, garderobes, bibliotheek, paneling 
en deuren. Kenmerkend zijn de eenvoud en 
elegantie van het ontwerp, de detaillering 
en de keuze van de materialen. De mooiste 
houtsoorten, de marmer werkbladen, de 
bekleding in leder en het brons beslag, zijn met 
ambachtelijke precisie bewerkt en vormgegeven. 

STANDAARD EN OP MAAT De Crosby 
collectie is in haar geheel ontworpen op maat. 
Ze wordt inclusief afwerkingen en hang- en 
sluitwerk ter plaatse gemonteerd. De kunde die 
Vonder heeft in het ontwikkelen van speciale 
afwerkingen en bijzondere detailleringen, biedt 
de ontwerper de mogelijkheid om specifiek per 
project nieuwe details te ontwikkelen.
Op basis van de opgedane kennis is van de maat 
collectie een standaard collectie afgeleid, met 
daarbinnen keuzevrijheid in de indeling. 
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UITVOERING
•  verkrijgbaar in 1, 2 of 3 segmenten
•  indeling naar keuze, zie opties
•  incl. luxe handgrepen wit brons
•  eiken, gebeitst en gelakt
   in standaard afwerkingen zie p.15

B       1138 - 2207 - 327  mm
H      2403   mm
D        350   mm
Stijlen en liggers 69 mm breed

OPTIES
LD     lade dicht *
LG     lade glas *
SC     schuifplateau - push to open
DK   dichte deur kort *
TR     trap met rail RVS

* positie vrij te bepalen
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VOORBEELDEN VAN AFMETING EN SAMENSTELLING
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CROSBY BIBLIOTHEEK
CROSBY STANDAARD COLLECTIE
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CROSBY STANDAARD COLLECTIE
CROSBY GARDEROBE EAST SIDE - DAMES
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UITVOERING
•  verkrijgbaar in 1, 2 of 3 segmenten
•  indeling naar keuze, zie opties
•  keuze uit paneel- of glasdeuren
•  incl. luxe handgrepen wit brons
•  corpus naar keuze:
   - melamine wit of melamine zwart, of
   - eiken in standaard afwerkingen
•  front naar keuze:
   - zijdeglans of hoogglans gelakt

B      1176 - 2273 - 3370 mm
H     2400   mm
D       650   mm
Plinthoogte 150 mm.

OPTIES
LB      legborden *
LAB     ladenblok - push to open *
DP    dichte deur met paneel *
DG    deur met glas *
VA  lade met vakverdeling en schuifbakje
KR     kledingroede *
SD     schoendrager - op legbord
SP spiegel binnenzijde dichte deur

* positie vrij te bepalen
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CROSBY STANDAARD COLLECTIE
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CROSBY GARDEROBE WEST SIDE - HEREN

UITVOERING
•  verkrijgbaar in 1, 2 of 3 segmenten, 
   met achterwand
•  indeling naar keuze, zie opties
•  eiken, gebeitst en gelakt
   in standaard afwerkingen zie p.15

B      1138 - 2207 - 3276 mm
H     2403   mm
D       650  mm
Stijlen en liggers 69 mm breed.

OPTIES
LB     legborden *
LD    lade dicht *
LG    lade glas *
SC     schuifplateau - push to open
DD   dichte deur *
VA  lade met vakverdeling en schuifbakje 
KR    kledingroede *
SD   schoendrager - in lade of op legbord
SP spiegel binnenzijde deur

* positie vrij te bepalen
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CROSBY STANDAARD COLLECTIE
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DETAIL CONSTRUCTIE

CROSBY SPIEGEL
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UITVOERING
•  glaspanelen, buitenzijde rondom facetgeslepen
•  messing of nikkel bevestiging op de hoeken van  
   de glaspanelen

B 1100 mm
H      1968  mm
D             20  mm
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CROSBY OP MAAT
CROSBY BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is eigenzinnig vormgegeven en 
makkelijk op maat in te richten. Van boeken en 
objecten in het open deel, tot bergruimte achter de 
deuren. 

UITVOERING
•  met of zonder achterwand
•  open, of dichte- of glasdeuren  
•  lades met fronten van hout of glas
•  keuze uit diverse houtsoorten, geborsteld, gebeitst 
   en gelakt, in elke afwerking, zie p.15

OPTIES
•  schuifplateau boven de lades
•  lades bekleed met luxe leer
•  roede en trap
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DETAIL TRAP

VOORBEELDEN SAMENSTELLING



CROSBY KEUKEN MET PANTRY

De keuken heeft een vertrouwde en toch eigentijdse 
sfeer. Luxe in de materialen en eenvoud van vorm. 
Het gevoel van thuiskomen.

UITVOERING
•  deuren, lades en paneling met planken  
•  luxe handgrepen 
•  keuze uit diverse houtsoorten gebeitst en gelakt,      
   in elke afwerking, zie p.15   

OPTIES
•  lades met vakverdeling voor bestek en werkbestek
•  ladebodems bekleed met luxe leder
•  verzonken wasbak
•  rand werkblad schuin omgezet 
•  luxueuze pantry met stoere legborden 

PANTRY KEUKEN NIS
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CROSBY OP MAAT

DETAIL SCHUIN OMGEZETTE RAND WERKBLAD 

CROSBY KEUKEN MET PANTRY
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VOORBEELD OPSTELLING



CROSBY OP MAAT

De East Side garderobe op maat biedt een vrouwelijke 
elegantie. Achter de deuren met glaspanelen is stof-
bespanning aangebracht. Lades en legborden zijn 
bekleed met zacht, luxe leder. 

UITVOERING
•  keuze uit paneel- of glasdeuren
•  indeling: hang gedeelte, legborden, lades naar keuze
•  lades  
   - met touch systeem 
   - met fronten van hout of glas
   - voorzien van vakverdeling en schoenenberging 
•  corpus naar keuze: in melamine of diverse 
   houtsoorten, in elke afwerking, zie p.15    
•  front naar keuze: zijde- of hoogglans gelakt, of van 
   diverse houtsoorten, in elke afwerking, zie p.15   

OPTIES
•  lades en legborden bekleed met luxe leder
•  spiegelwand van geslepen glas, zie p.6
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CROSBY GARDEROBE EAST SIDE - DAMES

VOORBEELD OPSTELLING



CROSBY OP MAAT

De West Side garderobe op maat heeft een 
ruimtelijke, open structuur met een mannelijk 
karakter, elegant en eigenzinnig.

UITVOERING
•  open, of dichte- of glasdeuren
•  indeling: hang gedeelte, legborden, lades naar keuze
•  lades in diverse maten
    - voorzien van vakverdeling en schoenenberging 
    - met fronten van hout of glas
•  diverse houtsoorten, gebeitst en gelakt,
    in elke afwerking, zie p.15  

OPTIES
•  schuifplateau boven de lades
•  lades en legborden bekleed met luxe leder
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CROSBY GARDEROBE WEST SIDE - HEREN

VOORBEELD OPSTELLING



Fraai vormgegeven kasten op maat aan weerszijde van 
de haard. De kasten zijn taps uitlopend en de deuren 
zijn voorzien van glas in lood. 

UITVOERING
•  deuren met glas in lood
•  luxe handgrepen 
•  zijdelingse lichtbronnen
•  keuze uit diverse houtsoorten gebeitst en gelakt,
   in elke afwerking, zie p.15  
  

CROSBY MUURKAST MET HAARD 
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VOORBEELDEN SAMENSTELLING

CROSBY OP MAAT



CROSBY DRESSOIR AND BADKAMER MEUBEL

Binnen de Crosby collectie op maat kunnen naar 
wens andere toepassingen ontworpen worden, zoals 
bijvoorbeeld het dressoir of het badkamer meubel.  

CROSBY DRESSOIR

UITVOERING
•  zoals de bibliotheek 
•  deuren en lades naar keuze, met hout en/of glas
•  diverse houtsoorten, geborsteld, gebeitst en 
   gelakt, in elke afwerking, zie p.15
  

CROSBY BADKAMER MEUBEL

UITVOERING
•  zoals de garderobe West Side
•  keuze spoelbak en kranen vrij te bepalen
•  diverse houtsoorten, geborsteld, gebeitst en 
   gelakt, in elke afwerking, zie p.15
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CROSBY OP MAAT



CROSBY DEUREN & KOZIJNEN

De Crosby deuren zijn luxe uitgevoerd met een 
verdiept liggend paneel van hout of glas, ranke 
deurlijsten en verborgen scharnieren. De kozijnen zijn 
rank met een terug-liggende muurlijst.

UITVOERING
•  als draaideur, taatsdeur of schuifdeur
•  in 1 of 2 panelen, met hout of glas
•  taatsdeurbeslag met 90 graden vaste stand
•  keuze uit een bladscharnier of verborgen scharnier  
•  diverse houtsoorten, geborsteld, gebeitst en gelakt, 
   in elke afwerking, zie p.15 
•  luxe handgrepen

CROSBY deuren

op maat collectie

12

bestel code: ......................................

bestel code: ......................................

CROSBY deuren

op maat collectie

12

bestel code: ......................................

bestel code: ......................................

DETAIL TAATSDEUR DOORSNEDE VERDIEPT LIGGEND KOZIJN

PAG. 14 van 16

CROSBY OP MAAT



In de Crosby collectie op maat zijn vele houtsoorten 
en afwerkingen mogelijk.
De standaard collectie is uitgevoerd  in eiken hout, 
mogelijk geborsteld, gebeitst en gelakt. Of in een 
dekkend gelakte uitvoering.

AFWERKINGEN STANDAARD COLLECTIE

AFWERKINGEN OP MAAT COLLECTIE
Elke andere afwerking is mogelijk op verzoek 

EIKEN GEBORSTELD WIT

WIT ZIJDEGLANS

WALNOOT

EIKEN LICHT

PEARL HOOGGLANS

WALNOOT DONKER

EIKEN PUTTY

WENGE

EIKEN SLATE

WENGE GEBLEEKT

EIKEN DONKER

ZEBRANO

ES

AFWERKING CROSBY COLLECTIE

ZEBRANO
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SHOWROOM EN WERKPLAATS 

 Vonderweg 23, 7468 DC Enter   Postbus 17, 7468 ZG Enter 

+31(0)547 381 818 

info@vonder.nl

www.vonder.nl 

Voor dealers bezoek onze website. 

OPENINGSTIJDEN 

ma-vr 10.00-17.00, op za en advies op afspraak 


