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COMBINATIE 218-30

337,5 CM BREED 

Zet uw verzameling of objecten in onze vitrinekast. Een 

mooie glas deur in een zwart profiel leverbaar in helder of 

ultra grijs glas. Verlicht door up&down led strips.
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COMBINATIE 219-10

315 CM BREED

led panel & greep 2100

Nieuw
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COMBINATIE 218-10

180 CM BREED

Nieuw!
Zwevend frame zwart staal

9



COMBINATIE 218-50

292,5 CM BREED

SALONTAFEL SR-30

90 CM X 90 CM 

laat uw kast stralen met ons nieuwe LED paneel. Het geeft sfeer aan uw interieur en woonaccesoires.

Let it shine!

11



COMBINATIE 219-20

428,25 CM BREED
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COMBINATIE 215-40

295,5 CM BREED 

COMBINATIE 214-20

351 CM BREED

Ons kastprogramma kent drie dieptes ( 31,4, 43 en 54,6 cm diep )

gebruik alle drie de dieptes voor een rank en speels resultaat.

Speel met de dieptes 
van ons kastprogramma!
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COMBINATIE 214-10

295,5 CM BREED
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COMBINATIE 214-40

540 CM BREED

COMBINATIE 214-44

273 CM BREED

Audioapparatuur gaat gepaard met bedrading. De speciale tv-buis zorgt ervoor dat uw kabels netjes zijn 

weggewerkt in uw meubel. Uw soundbar liever niet in het zicht? De klep met speakerdoek is een mooie  

passende oplossing. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
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COMBINATIE 2090-16

360 CM BREED
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Tijden veranderen en mede door de betere 

economische ontwikkelingen floreren de 

zaken van de meubelfabriek als nooit tevo-

ren. De woonwanden van Slotboom pron-

ken in vele huiskamers. De eerste stappen 

om export te bedrijven worden gezet en on-

der het label Lockwood gaan vele wanden 

en kasten de oceaan over. In Bodegraven 

groeit Slotboom uit zijn jasje en eind jaren 

zestig wordt besloten om in Assen een nieu-

we fabriek te bouwen. De productie draait 

op volle toeren en de wandsystemen Pro-

gresso en Vari-all zijn ware kas(t)successen. 

De leiding van de fabriek is inmiddels in han-

den van de zonen van Antoon Slotboom. In 

1981 is het tijd voor een nieuwe manier van 

produceren. INTERSTAR wordt de nieuwe 

naam en met een vrijhangend wandsys-

teem wordt de markt succesvol veroverd.

1942 1960

1958

1962

Wim Slotboom & 
Jan Slotboom 

1958

KASTEN MAKEN ZIT IN ONS BLOED....
AL DRIE GENERATIES LANG

Het is 1942 als Antoon Slotboom besluit in zijn woonplaats Bodegraven voor zichzelf te beginnen. Als gedre-

ven meubelmaker en molenaar beschikt hij over voldoende ervaring en vakmanschap om de stap te wagen. 

In een schuurtje naast de molen richt hij zijn werkplaats in en schaft hij zijn eerste lintzaag aan. Ondanks de 

moeilijke tijden laten de opdrachtgevers niet lang op zich wachten. De eerste orgel- en pianobankjes vinden 

vanuit Bodegraven hun weg naar tevreden klanten, waarna de productie van kasten volgt, en een meubel-

fabriek in spé is geboren.

Ontwerpen die 
de tijd doorstaan
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De Riegelstaander is altijd kamerhoog

COMBINATIE R 2025

324 CM BREED

COMBINATIE RF 2011-2

126 CM BREED

Geklemd tussen vloer en plafond dus zeer geschikt als ruimte deler eventueel met doorkijkhaard Gala. 

Leverbaar in twee dieptes.
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RF 220 - 30

220 CM BREED
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COMBINATIE 217-06

360 CM BREED
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COMBINATIE 214-05

324 CM BREED

SALONTAFEL ICON

135 CM X 67,5 CM

Eindeloze variatie 
kleur en afwerking!

Gebruik uw eigen creativiteit of schakel de hulp in van één van onze dealers om de 

perfecte kast samen te stellen.

COMBINATIE 220-20

324 CM BREED

SALONTAFEL SR-30

90 CM X 90 CM
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De vakkenkast 
De ‘letterbak’ anno nu. De basis blijft gelijk. Vakken met mooie 

accesoires, boeken of planten. U kiest.

Al onze kleppen zijn eventueel leverbaar met speakerdoek. 

Zodat uw soundbar ook netjes is weggewerkt.

COMBINATIE 217-04

360 CM BREED

COMBINATIE F 218-55-1

365,55 CM BREED 

Speakerdoek
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Een zwevende boekenkast van bijna 7 meter, met daarin geïntegreerd de elektrische haard 

van Safretti. De tv verstopt achter schuifdeuren, een achterwand van glas en uitgevoerd in 

Amerikaans noten met Kosmos Blauw. Dat is nog eens pure luxe!

Van designkast tot boekenkast 

COMBINATIE F215-50

685,5 CM BREED 

SALONTAFEL ZWALUW

90 CM X 90 CM
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COMBINATIE F 215-70

388,5 CM BREED

SAFRETTI MISTERO 500

COMBINATIE F 210-55

382,5 CM BREED

JUNEAU XL HAARDH
A
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Heeft u weleens water zien branden?

Eén van de haarden die wij gebruiken in onze wandsystemen is de elektrische haard 

met Opti-myst vuur. Dit elektrische vuur van het merk Faber zorgt ervoor dat u letterlijk 

water ziet branden. De vlammenzee wordt namelijk gecreëerd door verlichte, ultrafijne 

waterdamp. Zo ontstaat een uniek vlameffect in uw haard. Mooi geïntegreerd in uw 

Interstarkast.

COMBINATIE F 210-53-1

174 ,75 CM BREED

COMBINATIE F 212-02

472,5 CM BREED 
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COMBINATIE F 210-55

382,5 CM BREED
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Zoals eerder vermeld liggen de roots van Interstar in Bodegraven, daar waar grondleg-

ger Antoon Slotboom start met de ambachtelijke productie van orgel- en pianobanken. 

Het bedrijf groeit uit zijn jasje en eind jaren 60 ver’kast’ het familiebedrijf naar Assen. In 

de jaren 80 wordt de strategie verlegd van kwantiteit naar kwaliteit met de introduc-

tie van Interstar. Een uniek modulair concept voor strikt individuele wandmeubels. Die 

koers wordt met overtuiging en met succes bevaren door de tweede generatie: de vier 

broers Jan, Wim, Ton en Hans Slotboom en hun partners uiteraard! In 2007 is het tijd 

voor een nieuw Belevingscentrum en wordt het stokje doorgegeven aan de derde ge-

neratie: Dick Leenheer, Janwim Slotboom en Maryse Slotboom. 

Alle medewerkers maken deel uit van de In-

terstarfamilie. Een familie die u graag inspi-

reert en verrast, met grote lijnen en kleine 

details, met verfijnd raffinement en prikke-

lende inventiviteit. Door regelmatig samen 

te sparren met hun vaste ontwerper Hans 

Daalder zorgen zij ervoor dat de ontwerpen 

tijdloos zijn, maar zeker niet stilstaan! Wees 

welkom in het mooie Drenthe waar de 

koffie voor u klaar staat evenals onze ‘huis-

hond’ Humor!

Van links naar rechts: Henny, Hans, Ton en Bep Slotboom

Dini Klein

Juanita Dussel

Hans DaalderHermien Muller

Familie Slotboom

Johan van Gelder

Van links naar rechts: Dick Leenheer, Janwim Slotboom & Maryse Slotboom

Het gezicht 
van Interstar
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Uiteraard wordt het mdf bij ons hoogwaardig afgewerkt. 

Het wordt rondom voorzien van minimaal één laag 

grondlak en één of meerdere lagen (hoogglans) kleur-

lak.

Naast plaatmateriaal werken wij ook met massief hout. 

De Europese houtsoorten komen uit onze eigen fabriek 

in Bosnië Herzegovina, waar we gezaagde stammen 

inkopen en minimaal een jaar in de wind laten drogen. 

Daarna gaat het de droogkamer in tot het een vochtig-

heidsgraad van 10% heeft. Het hout wordt zorgvuldig 

gesorteerd, want bij Interstar vervaardigen we uitslui-

tend meubelen van hout dat een goede kwaliteit heeft.  

De boomstammen worden tot planken verzaagd en  

naadloos tegen elkaar aan gelijmd. Het kan dan voorko-

men dat er oneffenheden of noesten in het hout zitten. 

Dat kunnen wij helaas niet geheel voorkomen, omdat 

hout nu eenmaal een natuurproduct is.

Interstar beschikt over drie eigen productielocaties, die 

gevestigd zijn in Nederland en Bosnië Herzegovina. 

Gezamenlijk vormen we een team van circa zeventig 

deskundige meubelmakers, spuiters en montage-me-

dewerkers die al vele jaren met groot vakmanschap 

kwalitatief hoogwaardige kasten vervaardigen.  Zo ver-

werken we in Bosnië Herzegovina niet alleen massief 

hout, maar wordt ook het plaatmateriaal er deels voor-

bereid. Vervolgens vindt in onze Nederlandse locaties 

de afwerkingen en montage van de meubelen plaats. 

Iedere order wordt als zelfstandige order samengesteld; 

uw meubelstuk wordt dus pas na bestelling in productie 

genomen. 

De locaties werken onderling nauw samen, hierdoor zijn 

we in staat om uw individuele wensen vorm te geven en 

te realiseren. Indien u dit wenst, worden de meubelen 

ook door onze vakbekwame monteurs bij u thuis ge-

monteerd. 

De Productie
In de meubelindustrie wordt met veel verschillende ma-

teriaal- en houtsoorten gewerkt. Bij Interstar werkten we 

in het verleden met spaanplaat. In de loop der jaren heb-

ben wij dit vervangen door mdf (de afkorting van medi-

um density fibreboard). Deze plaatsoort bestaat uit ge-

droogde, fijngemalen houtsnippers, die door middel van 

harsen gelijmd en samengeperst worden. Mdf heeft als 

voordeel dat het zwaarder is dan spaanplaat en het heeft 

een hogere dichtheid. 

Het mdf kan o.a. worden afgewerkt met echt houtfineer, 

waarmee we onze meubelen een strakke look geven. In 

onze houtfineercollectie hebben wij eiken en Amerikaans 

noten. Bij eiken gebruiken we kwartier fineer met een zo-

veel mogelijk rechte structuur.  Bij Interstar gaan we altijd 

voor de beste kwaliteit en kiezen daarom voor fineer uit 

de onderstam van de boom. Wilt u toch liever een andere 

fineersoort, dan is dat geen probleem, omdat wij alle pro-

ductielijnen in eigen hand hebben. 
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Als u gekozen heeft voor een Interstarkast wordt deze voor u 

geproduceerd in Assen. Van tekening tot passende oplossing in 

uw woning. Nadat de kast zorgvuldig is ingepakt, wordt deze af-

geleverd door onze vaste vervoerder Griffioen. Meubelen maken 

is vakmanschap. Onze kasten worden met de meeste zorg ver-

vaardigd en wij zien dan ook graag dat onze kwaliteitsproduc-

ten deskundig worden behandeld. Vandaar dat wij een aantal 

gespecialiseerde meubelmakers in dienst hebben die met veel 

ervaring de kast van uw keuze komen plaatsen. At your service…!

De mensen 
achter de kast

ZONDER DEZE VAKMENSEN GAAT GEEN KAST DE DEUR UIT. STEEDS MEER 
MAATWERK, SPECIALE KASTEN EN KLEUREN … MAAR NIKS IS HEN TEVEEL 

Door de jaren heen is er veel veranderd bij Interstar. Van beukenhout naar massief walnoten, van opzet halogeenspots 

naar dimbare inbouw ledspots. Maar de maten die staan vast! Met een veelvoud van 22,5 cm in de breedte, en 12 cm in de 

hoogte is de handtekening van Interstar een feit. Door deze maten zijn de mogelijkheden meer dan eindeloos, maar toch 

altijd herkenbaar.

Ik kan genieten van elk detail

Meubel maken is en blijft een ambacht, ik voel me echt thuis 
bij de persoonlijke, klantgerichte aanpak van Interstar.
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COMBINATIE 215-35

315 CM BREED
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COMBINATIE 215-30

360 CM BREED

In veel huiskamers is tegenwoordig een flatscreen aanwezig. Hoe groter, hoe beter: dat lijkt tegenwoordig het motto. 

Deze schitterende tv-schermen mogen gezien worden. Of toch liever niet? Interstar biedt de ideale oplossing: de tv-lift!

De ideale oplossing

COMBINATIE 2901

270 CM BREED
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COMBINATIE 213-20-1

382,5 CM BREED

D
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Eindeloos lang eindeloos mooi! Creëer uw eigen dressoir met de kastelementen van Interstar. Onze dressoirs kunt u geheel naar ei-

gen wens samenstellen. Qua stijl, materiaal, indeling en kleur! Eindeloos lang - met massief blad tot wel  

472,5 cm breed - of juist passend tegen uw eigen muur.
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DRESSOIR 220-50

292,5 CM BREED
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Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder desktop of laptop. In menig huishouden zijn meer-

dere notebooks te vinden. Ook de tablet heeft zijn weg gevonden binnen het dagelijkse ge-

zinsritme. Natuurlijk is het handig dat u een laptop overal mee naartoe kunt nemen, maar het 

is ook erg fijn wanneer u thuis op een vaste plek kunt werken. Of u nu een aparte kamer heeft 

ingericht als computerkamer, of dat u hiervoor een plekje in de woonkamer heeft gereser-

veerd. Een mooi en stijlvol computermeubel zorgt ervoor dat u comfortabel achter uw desktop 

of laptop kunt werken. Bij Interstar vindt u diverse design computertafels die uw woonomge-

ving voorzien van stijlvol comfort.

Creëer je eigen werkplek.....

COMBINATIE 216-02

517,5 CM BREED

COMBINATIE 213-20

472,5 CM BREED 
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Wij weten als geen ander dat de kast van uw dromen 

moet passen bij uw persoonlijke situatie. Zorgvuldig 

overleg, tijd en aandacht zijn belangrijk om tot de juis-

te keuze te komen. Sinds april 2007 hebben wij een 

zgn. Belevingscentrum waar wij circa 20 opstellingen 

hebben staan. Ongetwijfeld zullen deze u op ‘kast’- 

gebied een unieke beleving bieden! Wees welkom in 

het mooie Drenthe, er zijn altijd ‘Interstars’ aanwezig 

die u graag te woord staan. 

Het Belevingscentrum

ONS BELEVINGSCENTRUM IS OP AFSPRAAK 

GEOPEND OP:

Dinsdag tot en met vrijdag 

van 9:00 tot 12:30 uur 

en van 13:30 tot 16:00 uur.

Kijk voor onze zaterdag opening op onze site: 

www.interstar-meubelen.nl

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden? Bel 

voor een afspraak en wij zorgen dat de koffie 

klaar staat!

Smalgoorn 2

9403 NW ASSEN

0592-344530
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S-300

157,5 CM BREED 

Ontwerpen die de tijd doorstaan

Naast prachtige zwevende kastwanden biedt Interstar echter ook diverse zelfstandige 

losse kastoplossingen. Wanneer u geen mogelijkheid tot zweven heeft, zijn solitaire kasten 

en wanden juist ideaal. Deze kasten kunt u los in iedere ruimte plaatsen. Uiteraard worden 

deze losse kasten ook geheel in de stijl van Interstar geproduceerd. U kunt kiezen uit een 

vloerplint of het Frame-onderstel. Laat u inspireren bij uw dealer.
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S-310

247,5 CM BREED 

S-315

90 CM BREED 
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Achterkant is netjes afgewerkt, dus ook als ruimtedeler te gebruiken

Dat mag gezien worden!
S-320

270 CM BREED 
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S-325

90 CM BREED

S-335

67,5 CM BREED

S-330

90 CM BREED

S-340

45 CM BREED
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COMBINATIE P-600

112 ,5 CM BREED 

S-335

67,5 CM BREED 

Speel met de Interstar kleuren. 
Eindeloos veel mogelijk, eindeloos creatief!

Al onze elementen kunnen standaard zweven, maar u kunt ook kiezen voor

een vloerplint of frame als onderstel.
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COMBINATIE P-400

315 CM BREED 

COMBINATIE P-500

157,5 CM BREED 
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Massief hout gecombineerd met laqué

P-605

180 CM BREED 
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TAFELS

EETTAFEL ICON 

270 X 100 CM

Gezelligh eid begint aan tafel!
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EETTAFEL MOLENWIEK 

135 X 135 CM

Massief Europees noten hout, blondwit gebeitst
Voor onze tafels maken wij gebruik van massief hout; Amerikaans noten, Europees noten en Eiken. Leverbaar 

in diverse uitvoeringen afgewerkt met olie, zeep of lak. De poten zijn leverbaar in zwart, wit of RVS.
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EETTAFEL OVAAL

225 X 110 CM
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SALONTAFEL MW 0873- MW 0872

67,5 X 135 CM - 67,5 X 67,5 CM

EETTAFEL MW 0887

225 X 100 CM

SR-25

67,5 CM

SV-25

67,5 X 67,5 CM

SR-10

45 CM
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COMBINATIE 211-50

292,5 BREED

SALONTAFEL Z 1572 + 17241

157,5 X 72 CM

Extra optie lade

Interstar past altijd!
Onze tafels zijn leverbaar in vele maten. Staat de gewenste maat er toch niet bij? 

Op verzoek maken wij uw (salon) tafel op maat.
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S-350

180 CM BREED

SALONTAFEL OVAAL

135 X 55 CM 

S-345

67,5 CM BREED
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Familie Slotboom

At your service
Als u samen met onze dealer een passende keuze heeft gemaakt, dan moet u nog circa 10 tot 12 

weken geduld hebben. Wij maken de kastwand voor elke klant persoonlijk.  Of u nu kiest voor een 

zwevend exemplaar of een Opti-myst haard in uw woning wilt, het is belangrijk dat uw Interstar 

kast netjes geplaatst wordt bij u thuis. Deze plaatsing wordt uitgevoerd door onze eigen monteurs 

of door gekwalificeerde monteurs van onze dealers. Zo kunnen wij een product garanderen, waar-

van u optimaal geniet en jarenlang plezier heeft.  

Door de jaren heen hebben wij al vele creatieve oplossingen voorbij zien komen, kasten om de hoek, 

onder het raam, kamerhoog, met haard zonder haard, er is zoveel mogelijk! Hiernaast een aantal 

voorbeelden uit de praktijk, wilt u meer zien? Kijk dan op onze site www.interstar-meubelen.nl  

en klik op het tabje impressie. Veel kijkplezier!

Johnny
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KABELGOOT BRIEVENBUS

TV BUIS DRAAIBAAR

FRONT 2100

(1 ,2 CM DIK RECHT BLAD)

GREEP 2200, ROSÉ KLEURIG

COMBINATIE S -315 

90 CM BREED

GREEP 2100

FRONT 2200

(1 ,2 CM DIK AFGEROND BLAD)

IR REPEATER

ACHTERKANT AFGEWERKT

DETAILS

89



U kiest wat het beste bij u past en dat moet lukken met meer dan 20 kleuren in onze collectie. Zit uw kleur er niet bij? 

Op aanvraag en tegen meerprijs spuiten wij uw kast op kleur! Hier ziet u al onze kleuren op een rij, maar dit is slechts 

een indicatie. Al onze dealers hebben de kleurstalen in huis, waardoor u een goed beeld krijgt van de kleur van uw keuze.

KLEUREN

Fo
to

g
ra

fi
e 

M
ar

co
 H

am
oe

n
, B

od
eg

ra
ve

n
  |

  O
n

tw
er

p
 G

ra
p

h
ic

 D
es

ig
n

, D
ri

eb
ru

g
g

en
  |

  B
an

ke
n

 &
 s

to
el

en
 H

av
ee

 M
eu

b
el

en

Bezoek één van onze dealers of laat u inspireren in ons 

Belevingscentrum in Assen, wij denken graag met u mee 

en maken uw kast visueel in ons 3d tekenprogramma! 

 

Smalgoorn 2, 9403 NW ASSEN (industrieterrein Marsdijk)

T 0592-344530  |   verkoop@interstar-meubelen.nl

www.interstar-meubelen.nl

Dinsdag t/m vrijdag geopend op afspraak.

Één keer per maand op zaterdag geopend. 

Meer informatie vindt u op onze website. “Massief hout is een natuurproduct. Kleur en structuurnuances zijn karakteristiek voor hout. Kleine oneffenheden, scheurtjes en 

 noestjes zijn mogelijk en geen reden voor reclamatie. 

Kom kijken

Alpine Wit 
laqué

Alpine Wit 
laqué

Mosterd 
geel laqué

Lavendel 
Taupe laqué

Zwart 
laqué

Greige 
laqué

Greige 
laqué

Koraal 
laqué 

Massief 
eiken turf

Massief 
Europees 

noten

Massief 
Europees noten 

blond wit

Massief 
Amerikaans 

noten

Vergri jsd 
bruin laqué

Zwart 
structuur

Arabica 
zwart

Ivoor 
laqué

Ivoor 
laqué

Linden 
groen Laque

Koelgri js
laqué

Silver 
laqué

Eucalyptus 
blauw laqué

Carbon 
gri js

Grootmeester 
rood laqué

Noten f ineer 
vergri jsd

Massief 
eiken ol ie

Massief eiken 
wit gezeept

Essen f ineer
kri jtwit

Titanium 
structuur

Kosmos 
blauw

Eiken 
blank

Eiken 
kri jt  wit

Zachtgri js
laqué

Warm gri js
laqué

Albast 
laqué

Dolomiet 
laqué

TF rood 
structuur

Massief 
eiken basalt

Eiken f ineer 
Ral 9004

Eiken f ineer 
basalt

Noten 
f ineer naturel

eiken f ineer
 turf
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