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De Machinekamer is exclusief distributeur 
van de Galvanitas Compass Collection. 
De samenwerking met het ambachtelijke 
productiebedrijf Galvanitas (Oosterhout, 
Nederland) is een krachtenbundeling 
van twee gespecialiseerde bedrijven. 
Galvanitas maakt al sinds 1934 school-, 
project- en stadionmeubilair en heeft 
ruimschoots de sporen verdiend in de 
ontwikkeling van kwaliteitsproducten. 
Wij hebben van onze liefde voor vintage 
meubilair ons werk gemaakt. 

De Machinekamer (Zaandam, Nederland) 
richt zich sinds 2006 op de in- en verkoop 
van vintage én nieuwe designmeubels. 
De distributie en doorontwikkeling van 
de Galvanitas Compass Collection is 
een fantastische mogelijkheid om oude 
ontwerpen nieuw leven in te blazen. Zo 
leveren wij vol trots onze bijdrage aan de 
wereld van de designklassiekers.

De Machinekamer

Krachtig, tijdloos industrieel ontwerp van 
Nederlandse bodem. Dát is de Galvanitas 
Compass Collection. De basis voor de 
collectie werd in de late jaren ’50 en 
vroege jaren ’60 gelegd, met degelijk en 
veelgebruikt schoolmeubilair. De originele 
ontwerpen zijn anno nu gemoderniseerd 
tot opvallende en aansprekende 
heruitgaven. Bovendien is de collectie 
uitgebreid, met nieuwe, bijpassende 
ontwerpen. 

De Galvanitas Compass Collection hoort 
helemaal thuis in eigentijdse interieurs, 
van de huiskamer tot creatieve hotspot 
en restaurant. Waar u maar wilt. Want 
goed design past altijd en overal. Zo 
simpel is het.
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Het kleurenpalet van de inmiddels iconische 
stoel is vandaag de dag uitgebreid en aangepast 
aan hedendaagse interieurstijlen. De zitting 
en rugleuning zijn gemaakt van pantserhout 
in verschillende uitvoeringen. Het staal is 
gepoedercoat in een fraai palet kleuren. Deze 
matchen natuurlijk met die van bijpassende 
tafel TD4. 

De Galvanitas S16 is licht, slijtvast en 
gebruiksvriendelijk en daardoor zeer geschikt 
voor intensief gebruik, zoals in een bar of 
restaurant. Gegarandeerd dat iedereen lang blijft 
hangen, want het zitcomfort van deze 
stoel is écht verrassend goed! 

De S16-stoel is het paradepaardje van 
de Galvanitas Compass Collection. Rank 
én sterk. Een eerlijk ontwerp, zonder 
opsmuk. Kenmerkend zijn het frame en 
de passerpoten van geperst plaatstaal. 
Die techniek was revolutionair toen de 
functionele stoel in het midden van de 
twintigste eeuw op de markt kwam. Heel 
anders dan de tot dan gebruikelijke 
buisconstructie. 

S16

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en rugleuning 
van pantserhout, gemonteerd met klassieke 
moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen

Parelmoerkoper | Ebben
Parelmoergoud | Bruin
Leembruin | Grijs
Cementgrijs | Bruin
Beigerood | Bruin
Okerbruin | Ebben
Wit
Zwart

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  81 cm 
Breedte:  40 cm 

Diepte:  50 cm 

Zithoogte:  46 cm 

Zitdiepte:  42 cm
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S16



S16

De zitting en rugleuning van de S16-stoel 
zijn gemaakt van pantserhout, een oersterk 
samengesteld materiaal van houtfineer 
en kunsthars. Een zitting bestaat uit zo’n 
twintig lagen houtfineer. Alle lagen worden 
geïmpregneerd met een kunsthars. Ze 
worden op elkaar gelegd in een mal, met om 
en om de nerf in een andere richting. Daarna 
wordt het geheel onder zeer hoge druk in 
de mal geperst. De kunsthars vormt een 
laag op het topfineer en geeft een harde, 
matglanzende afwerking. 

Pantserhout



Op veler verzoek hebben we ook een meer aangeklede 
versie van de S16 ontwikkeld. U kunt kiezen uit een volledig 
(rug en zitting) of deels (zitting) bekleedde stoel. Met een 
vulling van 2 cm dikte, is zitcomfort gegarandeerd. Het 
maakt de stoel bovendien geschikt voor hogere tafels. De 
stofkleuren hebben wij met zorg uitgezocht, passend bij de 
kleuren van de frames. De bekleding geeft de stoel net wat 
meer cachet. Voor ieder wat wils.

S16 | gestoffeerd

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en/of rugleuning 
gestoffeerd.

 
voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen

Parelmoerkoper | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Piquet Bisque 91
Leembruin | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Piquet Brown 15
Okerbruin | Piquet Coffee 81
Zwart | Clay 84
Wit | Ash Grey 40
 

Frame | Panelen (Alleen Zit)

Parelmoerkoper | Ebben | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Bruin | Piquet Bisque 91
Leembruin | Grijs | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Bruin | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Bruin | Piquet Brown 15
Okerbruin | Ebben | Piquet Coffee 81
Zwart | Piquet Clay 84 
Wit | Piquet Ash Grey 40 

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor stoffering
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  81 cm

Breedte:  41 cm

Diepte:  51 cm 

Zithoogte:  48 cm

Zitdiepte:  42 cm
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De S16 is nu ook verkrijgbaar met armleuningen. Voor 
dat extra beetje comfort. De armleggers van pantserhout 
hebben dezelfde kleuren als de zitting en rugleuning en zijn 
net zo onverslijtbaar. De armstoel en de ‘klassieke’ S16 zijn 
natuurlijk uitstekend te combineren en staan garant voor 
een urban industrial touch aan elk interieur.

S16 

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting, rugleuning en 
armleggers van pantserhout, gemonteerd met 
klassieke moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen

Parelmoerkoper | Ebben
Parelmoergoud | Bruin
Leembruin | Grijs
Cementgrijs | Bruin
Beigerood | Bruin
Okerbruin | Ebben
Wit
Zwart

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  81 cm 

Breedte:  59,5 cm 
Diepte:  50 cm 

Zithoogte:  46 cm

Zitdiepte:  42 cm  
Hoogte armleuning:  69 cm 

| MET ARM
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Op veler verzoek hebben we ook een meer aangeklede 
versie van de S16 armstoel ontwikkeld. U kunt kiezen uit een 
volledig (rug en zitting) of deels (zitting) bekleedde stoel. 
Met een vulling van 2 cm dikte, is zitcomfort gegarandeerd. 
Het maakt de stoel bovendien geschikt voor hogere tafels. 
De stofkleuren hebben wij met zorg uitgezocht, passend bij 
de kleuren van de frames. De bekleding geeft de stoel net 
wat meer cachet. Voor ieder wat wils.

S16 

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en/of rugleuning 
gestoffeerd en armleggers van pantserhout, 
gemonteerd met klassieke moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen (Rug & Zit)

Parelmoerkoper | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Piquet Bisque 91
Leembruin | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Piquet Brown 15
Okerbruin | Piquet Coffee 81
Zwart | Clay 84
Wit | Ash Grey 40

Frame | Panelen (Alleen Zit)

Parelmoerkoper | Ebben | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Bruin | Piquet Bisque 91
Leembruin | Grijs | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Bruin | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Bruin | Piquet Brown 15
Okerbruin | Ebben | Piquet Coffee 81
Zwart | Piquet Clay 84 
Wit | Piquet Ash Grey 40 

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  81 cm 

Breedte:  59,5 cm 
Diepte:  50 cm 

Zithoogte:  48 cm

Zitdiepte:  42 cm  
Hoogte armleuning:  69 cm

| MET ARM gestoffeerd
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De Galvanitas S21 stoel is de stapelbare variant van de S16 
stoel. Van oorsprong is werd deze stoel veel toegepast in 
kerken en eetzalen. De stapelbaarheid was een voorwaarde 
voor het praktische gebruik. Dit unieke gegeven heeft ook 
nu nog veel voordelen voor het gebruik in bijvoorbeeld 
horeca of kantoor.

S21 

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en rugleuning 
van pantserhout, gemonteerd met klassieke 
moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen

Parelmoerkoper | Ebben
Parelmoergoud | Bruin
Leembruin | Grijs
Cementgrijs | Bruin
Beigerood | Bruin
Okerbruin | Ebben
Wit
Zwart

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  78 cm 

Breedte:  50,5 cm 
Diepte:  50,5 cm 

Zithoogte:  45 cm 

Zitdiepte:  42 cm 
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De barstoel van geperst plaatstaal geeft niet alleen de 
karakteristieke vorm aan de stoel maar benadrukt ook de 
voordelen: sterk, licht en gebruiksvriendelijk, ideaal dus voor in 
de horeca. Voor de zitting en rugleuning is gebruik gemaakt van 
pantserhout, destijds een zeer vernieuwend product dat nog altijd 
aan de eisen van de moderne tijd voldoet. De barstoel is ontzettend 
geschikt voor de wat minder gladgestreken plekken. We vinden hem 
niet echt romantisch, maar door het stoere uiterlijk ga je gelijk van 
hem houden. Met deze stoel geeft u een ruimte in een oogwenk een 
creatieve, alternatieve uitstraling. Met deze goedgekozen mix van 
nuchter industrieel ontwerp en het chique van een mooi gedekte 
tafel, creëert u zo de ultieme ‘urban look’.

S17

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en rugleuning 
van pantserhout, gemonteerd met klassieke 
moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen

Parelmoerkoper | Ebben
Parelmoergoud | Bruin
Leembruin | Grijs
Cementgrijs | Bruin
Beigerood | Bruin
Okerbruin | Ebben
Wit
Zwart

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.

Afmetingen
Hoogte:  115 cm 

Breedte:  55 cm 
Diepte:  49,5 cm 

Zithoogte:  81 cm

Zitdiepte:  42 cm  

Varianten
S17 Counter Barstoel
Hoogte:  99 cm

Breedte:  55  cm 
Diepte:  46 cm

Zithoogte:  67 cm 
Zitdiepte:  42 cm

| Barstoel
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Op veler verzoek hebben we ook een meer aangeklede 
versie van de Barstoel ontwikkeld. U kunt kiezen uit 
een volledig (rug en zitting) of deels (zitting) bekleedde 
stoel. Met een vulling van 2 cm dikte, is zitcomfort 
gegarandeerd. De stofkleuren hebben wij met zorg 
uitgezocht, passend bij de kleuren van de frames.  
De bekleding geeft de stoel net wat meer cachet.  
Voor ieder wat wils.

S17

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. Zitting en rugleuning 
van pantserhout, gemonteerd met klassieke 
moerverbinding.

voorraad uitvoeringen
Frame | Panelen (Rug & Zit)

Parelmoerkoper | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Piquet Bisque 91
Leembruin | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Piquet Brown 15
Okerbruin | Piquet Coffee 81
Zwart | Clay 84
Wit | Ash Grey 40

Frame | Panelen (Alleen Zit)

Parelmoerkoper | Ebben | Piquet Blossom 166 
Parelmoergoud | Bruin | Piquet Bisque 91
Leembruin | Grijs | Piquet Liver 10
Cementgrijs | Bruin | Piquet Lightgrey 60
Beigerood | Bruin | Piquet Brown 15
Okerbruin | Ebben | Piquet Coffee 81
Zwart | Piquet Clay 84 
Wit | Piquet Ash Grey 40 

 
Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor pantserhout 
en frame.
 
 
Afmetingen
Hoogte:  115 cm 

Breedte:  55 cm 
Diepte:  49,5 cm 

Zithoogte:  83 cm

Zitdiepte:  42 cm  

| Barstoel gestoffeerd
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De Galvanitas S19 stoel lijkt sterk op zijn broertje de S16. 
Allebei vonden ze hun oorsprong in het klaslokaal. Waar 
de S16 nog een los zit en rug paneel heeft is dit bij de S19 
vervangen door een volledig houten kuip. Oorspronkelijk 
gemaakt van PAG hout maar nu verfraaid met een elegante 
gefineerde walnoot- of eiken plywood kuip. Hierdoor heeft 
de S19 een natuurlijke uitstraling en past perfect in het 
hedendaagse interieur.

S19 

Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en 
afgewerkt met poedercoat. De schelp is van 
gefineerd hout.

voorraad uitvoeringen

Frame: Cementgrijs, Zwart, Wit

Schelp: Eiken, Walnoot

Maatwerk
Keuzemogelijkheid in kleur van het frame en 
houtsoort van de schelp.

Afmetingen
Hoogte:  80 cm 

Breedte:  40 cm 
Diepte:  48 cm 

Zithoogte:  45 cm 

Zitdiepte:  38 cm 
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Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en afgewerkt 
met poedercoat. Zitting en rugleuning zijn bedekt met 
kwaliteitsstof of wol. Armleuningen van massief hout 
met een afwerking in olie.

voorraad uitvoeringen
Frame | Armleuningen | Stof

Okerbruin | Walnoot | Hallingdal 65 10
Cementgrijs | Walnoot | Ploegwool 56
Zwart | Eiken | Steelcut 605
Okerbruin | Walnoot | Calvados 99960
Zwart | Eiken | Byte Blossom 166

 
Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor frame, stoffering 
en armleuningen.

Afmetingen
Hoogte:  70 cm 

Breedte:  62,5 cm 

Diepte:  68 cm 

Zithoogte:  40 cm 

Zitdiepte:  46 cm

Hoogte armleuning:  58,5 cm 

In de Compass Collection kan een fauteuil natuurlijk niet 
ontbreken. Maak kennis met de DF28: een compacte 
fauteuil met comfortabele, stevige zit. De armleggers zijn 
van massief hout en de zitting en rug zijn gestoffeerd met 
kwaliteitsstof*. Het frame is van gevouwen plaatstaal, 
gepoedercoat in drie mogelijke kleuren. De sterpoot hint 
nog naar industrieel design, de oorsprong van de collectie. 
Nuchter maar markant trekt deze blikvanger de aandacht 
naar zich toe in de huiskamer, foyer of het café. Bescheiden 
van formaat, groots in uitstraling.

* Kwaliteitsstoffen van De Ploeg en Kvadrat.

DF28 | Fauteuil
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DF28



Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en afgewerkt 
met poedercoat. Tafelblad van massief hout een 
afwerking in olie of lak.

voorraad uitvoeringen

Frame: Okerbruin, Cementgrijs, Zwart, Wit

Tafelblad: Beuken, Eiken, Walnoot, Whitewash

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor frame en tafelblad.
Tafelblad optioneel.

Afmetingen
Hoogte:  75 cm 

Lengte:  160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 cm

Breedte:  90 cm 

Varianten
TD4 Bistro
Hoogte:  75 cm

Lengte:  80 cm 
Breedte:  70 cm

De TD4 is onmiskenbaar verwant aan de S16 stoel,  
met dezelfde strakke lijnen en passervormige poten.  
De tafel is gebaseerd op de originele kleine schooltafeltjes 
uit de jaren ’60. Wij pasten de afmetingen aan tot die van 
een hedendaagse bistro-, eet- of vergadertafel. Nu kan 
deze tafel met het metalen onderstel en het massief houten 
tafelblad in elk interieur stralen, in al zijn kenmerkende 
eenvoud. Minimalisme in optima forma.

TD4 | Tafel

26Galvanitas Compass Collectie25



Materiaal
Frame van gevouwen plaatstaal, gelast en afgewerkt 
met poedercoat. Het blad is gemaakt van massief 
hout een afwerking in olie of lak.

voorraad uitvoeringen

Frame: Okerbruin, Cementgrijs, Zwart, Wit

Blad: Beuken, Eiken, Walnoot, Whitewash

Maatwerk
Kleur naar keuze mogelijk voor frame en blad.
Blad optioneel.

Afmetingen
Hoogte:  46,5 cm 
Lengte:  120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 cm 
Breedte:  45 cm

De Galvanitas TD4 bank is een aanvulling op de TD4 tafel en 
is ontstaan uit opkomende vraag naar eetkamerbanken. Dit 
geeft een eethoek een opener en gezellig karakter. Tevens 
is het een ideale manier om zitruimte te creëren in een 
beperkte ruimte.  Het iconisch design is tijdloos, eenvoudig, 
strak en functioneel. Doordat de toegankelijke dessins goed 
op elkaar aansluiten, kun je zo’n tafel en eetkamerbank ook 
fraai met elkaar combineren.

TD4 | EetTAFELbank
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TD4



De Machinekamer Zaandam
Stormhoek 39
1506 SW  Zaandam
Nederland

T: +31 (0) 75 711 3930
M: zaandam@demachinekamer.nl

demachinekamer.nl • galvanitascollection.com

De Machinekamer Utrecht
Nieuw-Amsterdamlaan 15-17
3526 AE Utrecht
Nederland

T: +31 (0) 75 711 3930
M: utrecht@demachinekamer.nl
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