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De KunsTafel:kunst om aan te zitten

De tafel, zo alledaags dat je bijna vergeet 
welke unieke plaats deze in je leven in-
neemt. Eten, praten, borrelen, vergaderen, 
opvoeden en heel veel meer... het gebeurt 
allemaal dagelijks aan tafel! Nadenkend 
hierover kwam Nicole Vaneker met een bij-
zonder concept en ontwerp, de KunsTafel, jij 
en je omgeving als inspiratie voor een ‘one 
of a kind’ tafel: ‘De kleuren van je leven in 
de tafel weergegeven.’

De setting voor het gesprek over de KunsTafel is bij 
ontwerpster Nicole Vaneker thuis. Onder het genot van 
een kop koffie nemen we plaats aan het onderwerp van 
gesprek: een  tafel uitgevoerd in matte bruin en taupe 
tinten met felle aqua accenten. ‘ Zoals ik ook bij de men-
sen thuis kom om te adviseren over de kleuren die we 
kunnen gebruiken voor de tafel, zo heb ik dat ook in mijn 
eigen interieur gedaan. Alle kleuren komen terug in de 
rest van mijn interieur; het aqua in de keuken, de blauw-
tinten in het behang en de ecru en taupe tinten in mijn 
zithoek’, vertelt Nicole. Hiermee is al een deel van het 
concept onder woorden gebracht: de kleuren van je leven, 
in de tafel weergegeven. ‘De KunsTafel is echt de visuele 
vertaling van een idee dat al erg lang bij mij speelde. Een 
mooi solide ontwerp, dat in elk interieur toepasbaar is, 
gepersonaliseerd naar het idee, de smaak en kleuren van 
de klant, maar bovenal lekker om aan te leven’. 

De tafel is een handgemaakt product en wordt vervaar-
digd in Nederland door meubelmakers die het Hollandse 
vakmanschap verstaan. ‘Ik wilde de beste meubelmakers 
en grondstoffen en dat is dan ook af te lezen aan het 
uiteindelijke resultaat’, aldus Nicole.’Het grenen of essen-
hout wordt zorgvuldig geselecteerd, de onzichtbare stalen 
constructie zorgt voor een solide basis en de verf van 
Pure&Original geeft de prachtige karakteristieke uitstra-
ling in kleur. Wonen is emotie en een tafel is tenslotte iets 
waar je iedere dag intensief aan leeft en het middelpunt 
van je interieur vormt. Leefbaarheid en schoonheid 
komen samen in de KunsTafel’.

Zoals Nicole mij voor onze kennismaking al liet weten, 
is de tafel inderdaad een object dat je in het echt moet 
zien en voelen. De details en structuren laten zich 
moeilijk fotografisch vastleggen, daarnaast was mijn 
nieuwsgierigheid geheel gewekt door de wetenschap dat 
er een persoonlijk kunstwerk aan de onderzijde van het 
tafelblad is verwerkt, ‘een voorliefde voor geheimzinnige 
bijzonderheden’, zoals Nicole het zelf omschrijft.

De KunsTafel: een dagelijks inspirerend 
middelpunt voor iedere interieur, volstrekt 
uniek, inspirerend en van de allerhoogste 
kwaliteit.
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