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Gezicht van 
Interstar

Belevingscentrum

Haarden
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Binnen kijken

Kasten maken zit in ons bloed, al meer dan 80 

jaar denken wij in oplossingen. Dat onze ont-

werpen	tijdloos	 zijn	dat	hebben	we	 inmiddels	

wel	bewezen.	Uiteraard	gaan	wij	wel	met	de	tijd	

mee! In dit magazine laten wij de vele mogelijk-

heden van ons kastensysteem zien, nemen wij 

u mee terug naar onze geschiedenis, en laten 

wij u een kijkje nemen in ons Belevingscentrum 

in Assen, zowel voor als achter de schermen!

Veel kijkplezier,

Maryse Slotboom
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Combinatie 214-48
372,25 cm breed



Combinatie 214-44
273 cm breed
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Combinatie 214-40
540 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.



Combinatie 214-10
295,5 cm breed
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Combinatie 214-20
351cm breed



Combinatie 215-40
295,5 cm breed



De Clip is gemaakt van massief hout en kan zowel zwevend of als 

vloer Clip geïntegreerd worden in uw woning. De clip is al stijlvol van 

zichzelf, maar kan uiteraard ook gecombineerd worden met onze 

elementen voor meer opberg gemak!

13 ]

Combinatie 2952-2
341,5 cm breed 



Het Belevingscentrum
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Wij weten als geen ander dat de kast van uw dromen 

moet passen in uw persoonlijke situatie. Zorgvuldig 

overleg, tijd en aandacht zijn belangrijk om te komen 

tot de juiste keuze! In april 2007 hebben wij de deu-

ren geopend van ons Belevingscentrum, hier hebben 

wij circa 25 opstellingen staan, en hopen u op ‘kast’-

gebied een unieke beleving te bieden! Wees welkom 

in het mooie Drenthe, er zijn altijd ‘Interstars’ aanwe-

zig die u te woord kunnen staan!

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

Het Belevingscentrum

 ]

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



Combinatie 214-30
292,5 cm breed
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Combinatie 2090-16
360 cm breed
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Combinatie 2090-16
360 cm breed



Combinatie 2838
337,5 cm breed 



Combinatie 214-44
292,5 cm breed
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Ontwerpen die 
de tijd doorstaan

KASTEN MAKEN ZIT IN ONS BLOED....AL 3 GENERATIES LANG

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

belmaker en molenaar beschikt hij over voldoende ervaring en vakmanschap om de stap te wagen. In een schuurtje 

naast	de	molen	wordt	de	werkplaats	ingericht,	en	de	eerste	lintzaag	aangeschaft.	Ondanks	de	moeilijke	tijden	laten	de	

opdrachtgevers niet lang op zich wachten. De eerste orgelbankjes vinden vanuit Bodegraven hun weg naar tevreden 

klanten,	waarna	de	productie	van	kasten	volgt,	en	een	meubelfabriek	in	spé	is	geboren.



Mede door de economische ontwikkelin-

gen floreren de zaken van de meubelfa-

briek als nooit tevoren. De woonwanden 

van Slotboom pronken in vele huiskamers. 

De eerste stappen om export te bedrijven 

worden gezet en onder het label lockwood 

gaan vele wanden en kasten de oceaan 

over. In Bodegraven groeit men uit zijn jas-

je en eind jaren zestig wordt besloten om 

in Assen een nieuwe fabriek te bouwen. 

De productie draait op volle toeren en de 

wandsystemen Progresso en Vari-all zijn 

ware kas(t) successen. De leiding van de fa-

briek is inmiddels in handen 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 wandsysteem wordt de 

markt succesvol veroverd. 

Wim Slotboom 

& Jan Slotboom 

 ]1958  ]1958
 ] ] 19621958

Ontwerpen die 
de tijd doorstaan
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TAFELS

Tafel ICON
225 x 100 cm



Salontafel ICON
135 x 67,5 cm
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Salontafel MW 0873- MW 0872
67,5 x 135 cm - 67,5 x 67,5 cm

Gezelligh eid begint aan tafel!

De	eettafel	is	dé	plek	voor	een	goed	gesprek,	een	

heerlijke	maaltijd,	en	voor	een	gezellig	samenzijn.	

In het hart van uw huiskamer, mooi gecombineerd 

met uw Interstar kast, dat is genieten.



Eettafel MW 0887
225 cm x 100 cm

27 ]



Z 9090
90 x 90 cm

Extra optie lade

Z 1572 + 17241
157,5 x 72 cm 



Combinatie 211-50
292,5 cm breed 
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SALONTAFEL S 15705
157,5 cm x 67,5 cm



Interstar past altijd!

Voor onze tafels maken wij gebruik van massief hout; walnoten, eiken en gebakken iepen. 

Leverbaar in diverse uitvoeringen afgewerkt in olie, zeep of lak. Staat uw maat er niet bij? 

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

31 ]

Combinatie 214-01
298,5 cm breed
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RF 2011-1
270 cm breed 

R 2025
324 cm breed

De Riegelstaander is altijd kamerhoog
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Oneindig veel mogelijkh eden

Met de staanders en liggers van het Interstar systeem is oneindig veel mogelijk. Een fraaie 

boekenkast al dan niet gecombineerd met de Interstar elementen of een LED spot die uw 

accessoire extra uitlicht. Alles is mogelijk!
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Combinatie 214-05
324 cm breed



Combinatie 2217
327 cm breed 
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Combinatie F 215-50
685,5 cm breed



Een zwevende boekenkast van bijna 7 meter, met 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!

39 ]

Van designkast tot boekenkast 



Het gezicht van Interstar

Van links naar rechts:

Dick Leenheer

Janwim Slotboom

Maryse Slotboom



Dini Klein
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Zoals eerder vermeld liggen de roots van Interstar in Bodegraven, daar waar grond-

legger	Antoon	Slotboom	start	met	de	ambachtelijke	productie	van	orgel	en	pianoban-

ken. 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	

introductie	van	 Interstar.	Een	uniek	modulair	concept	voor	strikt	 individuele	wand-

meubels. Die koers wordt met overtuiging en succesvol bevaren door de vier broers 

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

tijd	voor	een	nieuw	Belevingscentrum	en	wordt	het	stokje	doorgegeven	aan	de	3e	

generatie;	Dick	Leenheer,	Janwim	Slotboom	en	Maryse	Slotboom.	

Alle medewerkers maken deel uit van de 

Interstarfamilie. Een familie die u graag wil 

inspireren en verrassen, met grote lijnen 

en	kleine	details,	met	verfijnd	raffinement	

en	prikkelende	inventiviteit.	Door	regelma-

tig	samen	te	sparren	met	onze	vaste	ont-

werper Hans Daalder zorgen wij ervoor dat 

de	ontwerpen	tijdloos	zijn,	maar	zeker	niet	

stil	staan!	

Wees welkom in het mooie Drenthe waar 

de	 koffie	 voor	 u	 klaar	 staat	 evenals	 onze	

‘huishond’ Humor!

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

Het gezicht van Interstar

 ]

Juanita Dussel  ]
Hans Daalder ]

Familie Slotboom

Johan van Gelder  ]



De mensen 
achter de kast

ZONDER HEN GEEN KAST DE DEUR UIT. ALLEMAAL SPECIALIST OP HET GEBIED VAN KASTEN. 

STEEDS MEER MAATWERK, SPECIALE KASTEN EN KLEUREN, NIKS IS HEN TEVEEL!

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

naar dimbare inbouw LED spots. 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.



 ]

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

 ]

 ]

Ik kan genieten van elk detail

Als	u	gekozen	heeft	voor	een	Interstar	kast	wordt	deze	

persoonlijk voor u geproduceerd in Assen. Van teke-

ning tot passende oplossing in uw woning. Nadat de 

kast zorgvuldig is ingepakt, wordt deze afgeleverd door 

onze	vaste	vervoerder	Griffioen.	Meubelen	maken	is	een	

vakmanschap.	Onze	kasten	worden	met	de	meeste	zorg	

vervaardigd en wij zien dan ook graag dat onze kwaliteit-

sproducten deskundig worden behandeld. Vandaar dat 

wij een aantal gespecialiseerde meubelmakers in dienst 

hebben die met veel ervaring de kast van uw keuze ko-

men plaatsen. At your service…!

De mensen 
achter de kast
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HAARDEN

Combinatie F 212-02
495 cm breed



F 210-5
496 cm breed

Water zien branden

Eén van de haarden die wij gebruiken  in ons 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, ultra-

fijne waterdamp. Zo ontstaat een uniek vlameffect in uw haard. 

Mooi geïntegreerd  in uw Interstar kast.
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Combinatie F 210-54
360 cm breed
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TV LIFT
De ideale oplossing

In veel huiskamers is tegenwoordig een flatscreen aanwezig. Hoe gro-

ter, 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!

Combinatie 2901
270 cm



Combinatie 215-30
360 cm breed
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DRESSOIRS
Creëer uw eigen dressoir met de kastelementen van Interstar.

Onze	dressoirs	kunt	u	geheel	naar	eigen	wens	samenstellen.	Qua	stijl,	materiaal,	indeling	en	kleur!	

Eindeloos lang - met massief blad tot wel 472,5 cm breed- of juist passend op uw eigen muur. 

Combinatie 213-20-1
382,5 cm breed



Combinatie 213-20
472,5 cm breed
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Combinatie 215-10
292,5 cm breed



Creëer je eigen werkplek.....

Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder desktop of laptop. In menig huishouden zijn 

meerdere notebooks te vinden. Ook de tablet heeft zijn weg gevonden binnen het dagelijkse 

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

het is altijd 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 ge-

reserveerd. 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 

woonomgeving voorzien van stijlvol comfort. 

Combinatie 216-02
517,5 cm breed
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SOLITAIR
S 305

135 cm breed



S-300
157,5 cm breed 
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P-400
315 cm breed

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, het frame- 

onderstel of het zoolo onderstel. Laat u inspireren bij uw dealer. 

Ontwerpen die de tijd doorstaan



Zoolo 
157,5 cm breed

57 ]

Combinatie P 500
157,5 cm breed



Binnen kijken bij



Binnen kijken bij

Niks is leuker dan binnen kijken bij mensen thuis! 

Op onze site ziet u veel meer voorbeelden uit de praktijk :

www.interstar-meubelen.nl/meer-inspiratie

WIJ ZIJN AFGEREISD NAAR HET ZUID-HOLLANDSE EILAND GOEREE 

OVERFLAKKEE  WAAR EEN PRACHTIGE BOERDERIJ STAAT.  

Annelies van Pagée heeft, samen met haar man, het agrarisch bedrijf 

overgenomen van haar ouders waar aardappels, uien en suikerbieten  

verbouwd worden. 

Het werd tijd de woning stap voor stap te restylen zodat dit echt hun ei-

gen plekje zou worden waar zij, samen met hun drie dochters van kunnen 

genieten. Door een passend advies van één van onze dealers is de keuze 

voor de kast gevallen op Interstar. De vraag was het creëren van veel berg-

ruimte, en een plek voor de TV en audio. Samen met de dealer is er een 

bezoek gebracht aan ons belevingscentrum en via ons 3d tekenprogram-

ma werd langzaam het definitieve ontwerp een feit! Door te spelen met 

de grote bergkasten ontstaat er een mooi open vak, welke is uitgelicht 

met LED-verlichting. Een ander speels detail is het TV – element. Deze is 

uitgevoerd in eiken basalt en loopt nog 90 cm door in de bergkast. Onze 

meubelmonteur heeft met veel plezier de kast opgehangen bij de familie 

van Pagée, waarmee het genieten kon beginnen! 
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DETAILS

Het Assenaartje 
Al vanaf  1995 in onze 

collectie, een echte 

design klassieker dus.

Front 2100 

(1,2 cm dik recht blad)

Front 2200 

(1,2 cm afgerond blad)

Greep 2200 

rosé kleurig
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TV buis, 

draaibaar

Frame onderstel

LED achter 

Riegelstaander

Zoolo onderstel



KLEUREN
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, 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. 

Laveldel Taupe Laqué Vergrijsd bruin Laqué Brillant grafiet Carbon grijs Titanium structuur Alu RAL 9006

Alpine Wit Laqué Greige Laqué Ivoor Laqué Silver Laqué Albast Laqué Dolomiet Laqué

Eucalyptus blauw Geel RAL 1012 Grootmeester rood TF rood structuur Indigo Laqué Arabica zwart

Zwart Laqué Zwart structuur Kosmos blauw Eiken blank Eiken krijt wit Eiken turf

Eiken basalt Noten fineer naturel Vergrijsd noten Massief eiken olie Massief eiken wit gezeept Massief eiken basalt

Massief eiken turf Walnoten olie Walnoten blondwit 
gebeitst

Gebakken iepen

“Massief hout is een natuurproduct. Kleur en 

structuurnuances zijn karakteristiek voor hout. 

Kleine oneffenheden, scheurtjes en noestjes zijn 

mogelijk en geen reden voor reclamatie. 
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Kom kijken

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! 
 
Dinsdag t/m vrijdag geopend op afspraak.
Één	keer	per	maand	op	zaterdag	geopend.	
Meer	informatie	vindt	u	op	onze	website.	

Smalgoorn	2,	9403	NW	ASSEN	(industrieterrein	Marsdijk)
T 0592-344530  |   www.interstar-meubelen.nl
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