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SFEER ZIT IN ONS DNA
Wij zijn Kaja Interieurs. Sfeermakers pur sang. Onze passie? We laten interieurwensen tot leven 

komen. Interieurs een eigen karakter en uitstraling geven; dat is onze kracht. Wij geloven dat 

beleving de basis vormt voor succes en/of rendement. Voor medewerkers om zich prettig te 

voelen en voor gasten om zich welkom te voelen. En dat werkt. Van die ene eyecatcher van 

een tafel of die geweldige stoelen tot en met ontwerp, realisatie en begeleiding van 

een compleet interieurproject. Bij ons voel je je thuis.

In dit magazine nemen we je graag mee in de wereld van interieur, inrichting en identiteit 

voor de hospitality branche. Of laten we onze hospitality concepten tot leven komen in 

aanverwante branches. Wij geloven namelijk dat een goed gekozen interieur een sleutelrol 

vervult bij de sfeer- & smaakbeleving. En dat je daar echt het verschil mee kunt maken! 

Voor je gasten, je medewerkers 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, 

te laten genieten en hopelijk regelmatig terug te laten komen. 

Meer behoefte aan een advies op maat? Met ruim 50 jaar kennis, ervaring en passie op zak 

heeft Kaja Interieurs alle ingrediënten in huis om jouw zaak de gewenste uitstraling te geven. 

Van indoor en outdoor meubilair tot en met volledige interieurconcepten. Deel jouw 

gewenste stijl, sfeer, kleur, materiaal of budget met ons en wij helpen je graag. 

www.kaja.nl



4
Zayn High Zayn Low

Willow

Wolf

I’M
BLUE
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Tyler

LoganZayn High

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?

Willow

Novee

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

FEELS
LIKE VELVET



Retro meets intergalactic. De 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 ze eens stralen…

Prade

TROPICAL 
TONESLulu

Lulu

STARS SHINE
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Ritchie

VintorVintorVintor

Vintor

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705



Oboe
Oboe

GOTTA
LOVE 
LEATHER

100% ECHT LEDER

Kaja inspireert met de stoel Oboe. Een mix van vintage en modern. 

Dat beschrijft de stijl van de Oboe. Deze stoel is van echt leder gemaakt 

en zijn poten van eiken. Met een totale hoogte van 85 cm en een totale 

breedte van 45 cm creëert de stoel Oboe niet alleen sfeer maar ook 

genoeg zitruimte voor ieder interieur. Een unieke stijl en alleen 

verkrijgbaar bij Kaja Interieurs.
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Drum

Chimes

Uit onze ‘Music’ collectie stellen wij je graag voor aan de 

stoel Drum! Het mooiste kenmerk aan deze stoel is toch 

wel zijn achterkant! Deze benadrukt de mooie ronde 

vormen van de stoel Drum. Gemaakt voor lang tafelen 

en optimaal zitcomfort. Met een totale hoogte van 83 cm 

en een totale breedte van 61 cm past de stoel Drum aan 

iedere tafel en is toch wel een echte eyecatcher voor 

ieder horeca interieur. Verkrijgbaar in meerdere kleuren. 

Vraag ernaar in één van onze inspiratiecentra.

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

WE WALK TO THE  
BEAT OF THE DRUM
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Phillow

Phillow Phillow barkruk

Iedere stoel uit onze collectie gaat langs de ogen van onze designers. Zij volgen en 

bepalen de trends van het seizoen. Samen geloven wij dat een goed gekozen interieur 

een sleutelrol vervult bij de sfeer-, smaak- en werkbeleving. En dat je daar echt het verschil 

mee kunt maken! Voor gasten, medewerkers en uiteindelijk ook voor jezelf. Een goed 

gekozen interieur geeft je bedrijf de gewenste uitstraling, werkt motiverend voor 

medewerkers, trekt gasten aan en zorgt voor rendement.

Evie Thomas

DESIGNERS CHOICE



Studo barkruk Studo barkruk

Studo Studo

Studo armstoel

STUDO 
STYLE



“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 een speels en modern ontwerp geworden. 

Subtiele elementen in het interieur zorgen voor de onderlinge verbinding 

van de diverse functies en ruimten binnen het pand. Daarbij correspondeert 

het met het grootse uitzicht dat ‘Het Montferland’ te bieden heeft.

Het ontwerp is in samenspraak met de opdrachtgevers vertaald in een 

conceptmatig ontwerp, waarbij het magische uitzicht en het karakteristieke 

pand zijn oorsprong hebben weergevonden in het ontwerp.”
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Vintor barkruk

Het Montferland

KIJK VOOR  
MEER INSPIRATIE 

OP WWW.KAJA.NL

EEN MAGISCH UITZICHT



KIJK VOOR MEER INSPIRATIE 
OP WWW.KAJA.NL

Ritchie



TODAY  
I CHOOSE 
JOY

Joy-A

Joy barkruk

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705



Grade-A

Bend

Grade

Saturn

Sail

15

Dorso

Dorso barkruk



Mannheim
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Lingen Lingen

Trier

Gatwick 2 seater

Gatwick

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL

Onze cafestoel Lingen is in diverse uitvoeringen te krijgen. 

Bel voor de mogeiljkheden naar 0548-514705.



Lines
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Freiburg

Meadow

Stoke

Oldenburg

Meedow-A Scott Kay

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.

CAFÉSTOELEN
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OUTSIDEINSIDE
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Quinn

Lucci

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705 Becca

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! 

ANDERS DAN ANDERS
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TAKE  
ME TO  
THE BAR

Tanja

Bremen

Hudson

Subway

Masimo BA

Metro Alu

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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Leipzig

NordhornFrankfurt

Horeca barkrukken zijn er in alle vormen, maten en kleuren en dat zorgt ervoor dat ze bij iedere horeca inrichting 

passen. Ze zijn niet weg te denken onder de bar van cafés en kunnen er bovendien voor zorgen dat er een 

gezellige, speelse indeling ontstaat in restaurants of andere horecagelegenheden.

Of je nu op zoek bent naar een simpele kruk voor binnen, een barkruk voor buiten of misschien juist op zoek 

naar een echte eyecatcher? Kaja heeft het allemaal!

BARKRUKKEN

Gatwick



Cooper
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BillBrutus

Davis

Rocco

Deze Leatherback collectie is een sfeermaker in een klassiek interieur, 

maar ook een echte eyecatcher in een modern interieur.

Ryan

LEATHER
BACK
COLLECTION

MEUBILAIR MET EEN VINTAGE KNIPOOG

DE
1
2
3
4
5

DIVERSE KLEUREN EN ONDERSTELLEN VERKRIJGBAAR

TOPKWALITEIT MATERIALEN

PAST GOED BINNEN ELKE GEWENSTE INTERIEURSTIJL

SPECIAAL VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

5 KENMERKEN
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Caleb

Caleb

Nero

Danton

Charles

Charles

Davey

Mason

Riley

Nelson

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705



Hotel Apollo is een keten van kwaliteithotels in Nederland. 

Ze doen er alles aan om je nog eens terug te laten komen. 

Aan de designer van Kaja de taak om het hotel in Papendrecht 

een unieke sfeer mee te geven. 

Onze designer ging aan de slag met de merkwaarden van Hotel Apollo 

en dit is het resultaat. Overal vind je onverwachtse elementen. 

Uitgewerkt tot in de kleinste details. 

Meer weten wat onze designer voor jou kan betekenen? 

Kom langs in Breda, Rijssen, Den Haag – Delft of Zwolle. 

Wanneer maak jij het verschil met een Kaja interieur?

24

Davey

YOU’LL BE BACK 

Hotel Apollo

KIJK VOOR  
MEER INSPIRATIE 

OP WWW.KAJA.NL



KIJK VOOR MEER INSPIRATIE 
OP WWW.KAJA.NL



WE ARE ALWAYS 
ON TOP

S128 Pembroke FB11 Maloja   U129 Sherwood S071 Sherwood/Maloja

S072 Sherwood/Maloja S007 Spessart S095 Sherwood/Maloja FC18 Talco

LR34 Sable LR47 Sable LR30 SableLR33 Sable

26

Je kunt jouw melamine tafelbladen ook nog eens laten omlijsten. 

Met een aluminium omlijsting in messing look voor extra cachet, 

of ga je voor de stoere uitstraling met een blauwstalen omlijsting?

OMLIJSTEN
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R5830 Atrium Grey

T536 Chauteau eiken

T539 Logan Eik

T541 Hacienda Black

T538 Delano Eik

T535 Scandic Wood wit

T542 Thermo Pine

T534 Molina Essen grijs

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.

TAFELBLADEN

Het blijkt vaak een lastige klus om de juiste horeca tafelbladen te kiezen voor jouw horeca onderneming. 

Bij de inrichting moeten alle details op elkaar afgestemd zijn. 

Dankzij onze jarenlange ervaring in de horeca zijn wij gespecialiseerd in het inrichten van complete 

horeca interieurs. Onze interieurdesigners geven je graag een persoonlijk advies op maat, 

bijvoorbeeld over horeca tafelbladen. 

 

Wij zorgen ervoor dat alle elementen in jouw inrichting perfect op elkaar aansluiten 

en de juiste uitstraling weergeven.

ECHT HOUT
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Uitschuifbaar van 
70 tot 110 cm

RVS
FRAME

Getafe

Levante

GET UP
STAND

UP
Sienna hoog

Sienna-2

Sienna
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London-4 London-2London-3

Torino-2Boston

London-4 koperLondon-4 messing

Torino

RivasAustin

Nashville Portland Chicago

Bergamo

Jura

Paris

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

Maak kennis met een greep uit onze uitgebreide collectie 
tafelonderstellen. Combineer naar hartelust met onze grote 
collectie tafelbladen. Voor elk interieur is er een oplossing. 
Wil je graag advies bij jouw keuze? Wij staan voor je klaar.

TAFELONDERSTELLEN



30

PERCY & THALIA

Percy Thalia

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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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. Creëer meer zitplaatsen 

op de vierkante meter voor meer rendement uit jouw oppervlakte.

BANKEN

LET’S 
STICK
TOGETHER

Vinnie

Monaco

Keller
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THINK

Double X

BIG

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

Triple X

Albion

Ruw, stoer en wellicht een beetje brutaal. Maar wat  

een sfeervolle toevoeging kan het zijn in jouw interieur!

MAMMUT



Mammut
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Leverbaar in de maten  
200 x 90 cm en 400 x 90 cm

Jester

Jester

Jester bartafel
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PLAY IT 
HARD

Piazza dining

Piazza bar

Circle

University Premium

University

HARDSTUFF COLLECTIE

INDUSTRIEEL URBAN
NATUURLIJKE TEXTUUR EN MATERIAAL
CREATIEVE VORMEN
DUURZAAM DESIGN
TIJDLOZE SFEERMAKER

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.
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Rodeo

Goat

Cube bench

Cube hanglamp

Mikado

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

Cube dining



36

WE
WANT
WES
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Wes barkruk

Wes armstoel

Wes armstoel 
‘Red Velvet’

Wes bank

Wes sofa

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

Een eenvoudige balans tussen design en comfort. 

De Wes collectie is eindeloos te combineren 

met kleuren en uitvoeringen. 

WES



Het interieur van restaurant Banfi staat voor luxe en dat is te merken tot in 

de kleinste details. Er is gebruik gemaakt van rijke stoffen en hoogwaardige 

materialen waardoor het restaurant een chique uitstraling krijgt. 

Bijzondere tegels in de keuken zorgen voor een smaakvol kijkje achter de 

schermen. Om het restaurant een stoer tintje te geven is er gekozen voor 

de kleur groen en het materiaal staal. De kleur groen komt in verschillende 

elementen terug waardoor het interieur van Banfi een geheel vormt. 

Ook de centrale bar is hier onderdeel van. Het plafond boven de bar is een 

echte eyecatcher. Deze blikvanger is niet te missen en maakt het restaurant 

uniek. Het diner wordt een feestje bij het stijlvolle restaurant Banfi.

Wes

38

VERSCHILLENDE 
ELEMENTEN, ÉÉN GEHEEL

Banfi

KIJK VOOR  
MEER INSPIRATIE 

OP WWW.KAJA.NL



Wes

39

Vintor

London 4
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Amalia barkruk

Sylu

CLASSY
COMFORT

Amalia

De Amalia blijft een topper in onze collectie. Verkrijgbaar 

in ontelbaar veel uitvoeringen! Meer weten? 

Bel 0548 514705

AMALIA



VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

4141

Mirca

Mirca-A

Rout Blend

Dante

BEAUTY
LIKE HERS
IS GENIUS
Dante Gabriel Rossetti
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STACK
IT UP A 
LITTLE

Piloti

Georgio-A

Beau

De tijd van functioneel maar geen stijl, is verleden tijd. 
Bij Kaja zoeken we altijd naar de mogelijkheid om 
vormgeving en functionaliteit samen te laten komen.

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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BLACK, WHITE…
…OR PINK?

Otry WhiteOtry Black Otry Pink

Relay White Relay PinkRelay Black
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Scherma

Guapo

Fendo

Padova

Olsen

Nina

Amsterdam-A

Anna

Jesse
Jesse armstoel

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705



Square Wing

45

RosaDion

Hilton

SIT
AND

BACK
RELAX
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Capitonneren zoals het genoemd wordt. Knopen geven 

stoelen, banken of loungestoelen die extra majestueuze 

uitstraling. 

Oubollig? Nee hoor! Met de keuze uit de juiste kleur 

stof of leder is het toe te passen in elk interieur. 

En wij vertellen je daar graag meer over.

Prato

PUSH
THE
BUTTON

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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Firm

Urban cap

Solid

Pien
Pien

Matey



DE OMGEVING 
ALS INSPIRATIE

48

LIZ heeft een modern interieur, waarbij zowel het pand als de 

omgeving een grote inspiratie zijn geweest voor het ontwerp. 

Door gebruik van natuurlijke materialen en kleurtinten is het een 

eigentijds interieur geworden. Het complete interieur wordt versterkt 

door het grandioze uitzicht en het bijpassende terrasmeubilair van 

Higold, die het pad naar het strand siert. 

Samen met de opdrachtgevers hebben we een goede balans kunnen 

vinden tussen een natuurlijk en stoer design, waarbij de architectuur 

en de omgeving elkaar versterken in het interieur.

LIZ Grand café

KIJK VOOR  
MEER INSPIRATIE 

OP WWW.KAJA.NL

Danton

Ritchie
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Sylu
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Suar blad met 
Chicago onderstel

Met een uniek verstelbaar
onderstel voor multifunctionele
inzetbaarheid in jouw interieur!

De robuuste Suar tafelbladen kun je ook combineren met onze 
collectie tafelonderstellen. Of het nu een modern of een klassiek 
onderstel is, deze sfeervolle tafelbladen komen altijd goed tot hun 
recht in jouw interieur. De Suar tafelbladen kunnen in elk gewenst 
formaat voor je op maat worden gemaakt. 

TAFELBLAD SUAR

Met zijn robuuste uiterlijk is de boomstamtafel een echte 
eyecatcher in elke horecaomgeving. Van eettafel tot statafel 
op te draaien. Deze tafel is voor iedere gelegenheid te gebruiken. 

BOOMSTAMTAFEL TRUNK
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VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

LOVE 
LIKE 
LIAM

Liam armstoel

Liam barkruk

Liam barkruk
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Wie kent ‘m niet? De Masimo. Niet meer weg te denken in de 
horeca interieurs. Natuurlijk is de Masimo leverbaar in diverse 
kleuren stoffen en kunstleders maar laat jouw fantasie eens de 
vrije loop en combineer naar hartelust met verschillende stoffen, 
kleuren en dessins. Wij vertellen je graag meer over alle mogelijkheden.

Lido

Masimo

MASI’
MOO

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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Jyll

JUST  
LIKE
JYLL



Olivia Blush

Olivia Lush

Olivia Citrus

Olivia Dew



Marbello Marbelhi Marble

MORE 
MARBLE 
PLEASE

PERFECT ZITCOMFORT
GEMAKKELIJK STAPELBAAR
MINIMALISTISCH DESIGN
LEVERBAAR IN: BLUSH, DEW, 
CITRUS & LUSH

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).

OLIVIA

55
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Skool beech

Skool skai

Skool skai/beech

Skool barkruk skai/beech

BACK TO 
SKOOL

Skool barkruk draaibaar



Uni
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VINTAGE
IS AN
ART

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705



Oude Ijssel

58



“Bij C’est bon chez Léon kun je heerlijk genieten in hartje Naaldwijk! 

Door het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen heeft het 

restaurant een warme, vriendelijke uitstraling. Hierbij zorgt de 

open keuken voor extra beleving in het restaurant.

Het gehele interieur oogt licht en ruimtelijk, waarbij het terras een 

verlengstuk is geworden van de ruimte. Onder het genot van een 

hapje en drankje, zijn wij samen met de opdrachtgevers gekomen 

tot een ruimtelijk en gezellige design, waarbij buiten en binnen 

één zijn geworden.”

HEERLIJK GENIETEN IN 
HARTJE NAALDWIJK!

KIJK VOOR  
MEER INSPIRATIE 

OP WWW.KAJA.NL

C’est Bon Chez Léon

Gatwick

Amalia

59



Lautrec

Maeve green

PICK A 
COLOR

60

VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705

Megan green

Megan green

Maeve green



Megan red

Amy red
61

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 we van.

CONTENT IS FIRE,
SOCIAL MEDIA IS GASOLINE

#instacoffee



VRAAG ONLINE 
JE OFFERTE AAN
OP WWW.KAJA.NL
OF BEL 0548 514705
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WE 
LIKE TO 
STACK

Eventer

Estila

Eledger

Estretto

Om iets uitzonderlijks te maken, moet je gericht zijn op het kleinste detail. 

De standaard Stackchair is al vanaf het begin Kaja bij ons en dit jaar 

releasen wij een nieuw model met de kwaliteit die je gewend bent 

van ons alleen net even in een nieuw jasje. 

STACK 



Tega armstoel

Oslo

Trender

Tega

63

Oval

Oval



* kijk op www.kaja.nl naar de voorwaarden

Onze roots liggen binnen de horecabranche. Daar zijn we in 1963 ontstaan, opgegroeid en voelen 

we ons thuis. Maar met zoveel kennis, ervaring en passie op zak heeft Kaja Interieurs alle ingrediënten 

in huis om hospitality concepten ook tot leven te laten komen in andere markten of disciplines. 

Kaja is tegenwoordig een inspiratiebron voor bedrijven in de zorg & onderwijs, sport & recreatie 

of retail. En bedrijven met multifunctionele bedrijfsruimtes zoals een bedrijfsrestaurant, binnentuin 

of kantoren. Zij weten ons te vinden voor een uitgebreide collectie indoor meubelen, outdoor 

meubelen of totale interieurprojecten.

KOM PROEFZITTEN
BIJ KAJA INTERIEURS

24 uurs levering 
mogelijk*

2 jaar garantie* inruil mogelijk horeca proof

RIJSSEN
Nijverheidsstraat 39a
7461 AD Rijssen 
T 0548 514 705

ZWOLLE
Schokkerweg 5
8042 PC Zwolle
T 038 421 39 85

DEN HAAG-DELFT
Kleveringweg 57
2616 LZ Delft
T 015 8000433

BREDA
Kalshoven 29
4825 AL Breda
T 076 571 04 22

Loop eens binnen bij één van onze 4 vestigingen of ga naar www.kaja.nl


