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Peter van Son interieurobjecten is al sinds 1979 toonaangevend in  
kunstbeplanting en interieurstyling. Met een een gedreven en dynamisch  

team creëren we de mooiste handgemaakte interieurobjecten. Wij leveren  
kwalitatief hoogwaardige producten voor bedrijven en particulieren.

Onze werkwijze is helder. Op basis van uw wensen combineren en variëren wij met 
kunstbomen, kunstplanten, potten, objecten en/of andere producten. Bij ons is niets  
onmogelijk. Een kunstboom door Peter van Son Interieurobjecten is altijd maatwerk. 

 
U kiest uit diverse soorten blad, hout en afwerking. En onze vakmensen maken 
een kunstboom mogelijk op iedere locatie. Bezoek onze showroom van ruim 

5.000 m² voor een compleet beeld van de mogelijkheden. 

PETER VAN SON 
INTERIEUROBJECTEN

“De mogelijkheden 
zijn echt eindeloos”
Eric Berkhof, Van Mossel Exclusive Amsterdam
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“De boom op eiken-
stam breekt de diepte 

van de winkel”
Joy Alblas , Paardekooper Rotterdam

Wij zijn het adres voor diverse soorten handgemaakte 
kunstbomen. Het ontwerp, de ontwikkeling en de 
plaatsing van zo’n kunstboom is altijd maatwerk. 
 We maken bomen van iedere soort in elke maat, met 
variabele stamdiktes met vele soorten blad, gemaakt 
van UV-bestendig en brandvertragend bladmateriaal. 
Van schets tot eindresultaat; wij passen onze  
kunstbomen aan iedere gewenste situatie aan.  
Zo krijgt ook uw ruimte een warme, natuurgetrouwe  
en unieke uitstraling. Dankzij het juiste formaat  
boom en het perfecte materiaal voor het blad. 

Kunstbomen maken is een hele uitdaging. Gelukkig weten  
wij inmiddels hoe wij een kunstboom een natuurlijke look 
kunnen geven. We nemen u als klant mee in het proces van 
schets tot eindproduct. We komen graag langs om uw wensen 
te bespreken en er een passend advies bij te geven. 

Zo zorgen wij ervoor dat er op elke gewenste locatie een 
handgemaakte kunstboom mogelijk is. Van een enorme 
eikenboom tot een subtiele olijfboom of bloesemboom.  
De mogelijkheden bij Peter van Son Interieurobjecten zijn 
eindeloos!

PETER VAN SON

KUNSTBOMEN
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Een kunstboom heeft eigenlijk alleen maar 
voordelen: direct een groene sfeer, zonder 
afhankelijkheid van licht, lucht en warmte.  
Hij blijft altijd mooi en dat zonder ook maar  
een beetje onderhoud. 

Niet van echt te onderscheiden
Onze kunstbomen zijn niet van echt te  
onderscheiden. Omdat wij echte houten 
boomstammen en takken gebruiken. Die drogen, 
impregneren en conserveren we. Zo blijven ze 
mooi en stevig. We werken de aanhechtingen 
nauwkeurig weg en we werken de boom af met 
een realistische UV-bestendige bladsoort. 

04Olijfboom

Olijfbomen hebben een erg karakteristieke uitstraling. Wij 
conserveren deze stammen zodat deze tot kunstboom 
verwerkt kunnen worden. Door de afwerking met olijfblad en 
vruchten zijn deze bomen niet van echt te onderscheiden.

SOORTEN KUNSTBOMEN:

01Kunstboom op Europese Stam

Een kunstboom op Europese stam is gemaakt op een 
hardhouten stam. Deze stammen worden na het drogen 
volledig geïmpregneerd en geconserveerd. In combinatie 
met het juiste bladmateriaal kunnen we zeer realistisch 
een groot aantal boomsoorten nabootsen.

03Bloesemboom

De bloesemboom is prachtig roze of witte boom en als 
ze in bloei staan, krijg je direct een voorjaarsgevoel. 
Deze uitstraling is erg populair voor diverse restaurants. 
Deze bomen worden volledig op maat ingetekend zodat 
deze ook prachtig staan bij uw project!

02Meerstammige kunstboom

Een meerstammige kunstboom word bijna altijd gemaakt 
op Dragonwood. Een tropische houtsoort waarvan wij 
stammen op voorraad hebben tot wel 4 meter. 
Een prachtige kunstboom om de ruimte mee te vullen.

“Onze bomen zijn niet van echt 
 te onderscheiden”

Jolanda, De Pannekoekenbakker Zeeland

Severine Hens, Hoofd Styling 
Peter van Son Interieurobjecten
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“Een prachtige aanvulling  
in elke ruimte”

Esther Canisius, Wensboom in Restaurant Ekmekci, Rotterdam
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Wij maken al onze planten met een kritisch oog voor 
detail. Daardoor zijn ze niet van echt te onderscheiden. 
We hebben een enorm scala aan mogelijkheden, maten 
en uitvoeringen. De kwaliteit en uitstraling garandeert 
een prachtige aanvulling van elke ruimte. 

PETER VAN SON

KUNSTPLANTEN

Een bijzondere case:
Intercodam

Naast het Theater Carré (Amsterdam)  
vindt u Intercodam met haar fraaie 
toonzaal. Op deze locatie wordt een 
bijzondere collectie tegels, natuur-
steen en sanitair getoond.

Verspreid door deze winkel vindt u diverse 
van onze interieurobjecten. Van subtiele 
boeketten van kunstbloemen tot een 
meerstammige boom in de bovenste 
verdieping.

Een kunstplant verdient een mooie pot.  
U kunt uw eigen pot gebruiken of er een  
kiezen uit ons grote assortiment. Wij zorgen 
dan voor een natuurgetrouwe opmaak. 

Vindt u niet de plant die u zoekt? Dan doen we 
een beroep op een van onze leveranciers met 
een nog groter assortiment. Hierdoor kunnen 
wij alle denkbare kunstplanten aan u leveren. 
Van enorme bananenplant tot subtiele lavendel 
beplanting. De mogelijkheden bij Peter van Son 
Interieurobjecten zijn eindeloos!

“Natuurlijke sferen 
naar binnen halen”

Textaafoam, Tilburg

Intercodam

Imkey
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Autotron Exclusive
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Onze bloemen overtuigen. We werken 
er met uiterste zorg en precisie aan. 
Omdat we  met de hand natuurlijke 
kleuren en verschillende lengtes in 
passen, zijn deze bloemen nauwelijks 
van echt te onderscheiden. 

We voegen zelfs wortels toe om het geheel 
nog realistischer te maken. We hebben 
bloemen in alle kleuren van de regenboog, 
met goed gedetailleerde bloemblaadjes.  
En, omdat er in de natuur geen rechte 
lijnen voorkomen, maken we ze ook een 
beetje asymmetrisch. Bloem voor bloem 
mooi genoeg voor een solo-rol. En in een 
mooie vaas en perfect te componeren tot 
een kleurig boeket. 

PETER VAN SON

KUNST-
BLOEMEN

K U N S T B L O E M E N

Vaas opmaken met 
kunstbloemen?

Onze bloemen zijn altijd UV- 
bestendig en brandvertragend. 
Uw kunstboeket kunnen wij snel 
en vakkundig samenstellen vanuit 
onze ruime assortiment en grote 
voorraad. Ons gespecialiseerde 
personeel zal u voorzien van 
deskundig advies en in een mum 
van tijd heeft u uw nieuwe 
favoriete boeket. 

Kom eens langs om de diverse 
mogelijkheden te bespreken!
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Onze exclusieve potten en vazen zorgen voor een 
uitnodigende toon in formele ruimtes. Gebruik ze als 
aanvullend accent in uw interieur of als blikvanger. 
We hebben alle denkbare materialen zoals steen, 
glas, hout, schelp, kunststof, marmer en terracotta 
op voorraad. Het kan allemaal.

Elk project en ieder interieur vraagt om een persoonlijke 
touch. De juiste pot of vaas geven de finishing touch aan 
onze kunstbloemen, kunstplanten en zelfs kunstbomen.  
We hebben een ruim assortiment en we werken nauw 
samen met enkele exclusieve leveranciers in binnen- en 
buitenland. 

PETER VAN SON

EXCLUSIEVE POTTEN 
EN DESIGNVAZEN

Bij u een bezoek aan onze showroom kan het u niet ontgaan; wij 
werken met hout. Van collega’s die prachtige boomstamtafels tot 
verfijnde houten takken tussen de kunstbloemen afwerken.

Onze collectie van houten accessoires is enorm groot. Heeft u behoefte aan 
een wat meer robuust en stoer ontwerp? Of gaat u juist helemaal voor warm 
en geborgen? U kunt onze houten producten steeds op een andere manier 
combineren met uw huidige inrichting. We maken ze allemaal, helemaal zelf.  
U zult zien dat ieder houtobject uniek is.

P O T T E N  E N  V A Z E N

Hoofdkantoor DMG, Waalwijk

PETER VAN SON

INTERIEUR HOUT
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“Kleurecht en 
natuurgetrouw opgemaakt”

Rudi Schellekens, Projectleider Binnendienst
Peter van Son Interieurobjecten

Restaurant Kengzo, Waalwijk
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G R E E N W A L L

Een Greenwall, oftewel een verticale tuin of planten-
wand, geeft elke ruimte direct een groene sfeer en 
rustige akoestiek. Het bladmateriaal en de details die wij 
aanbrengen, geven keer op keer een prachtig resultaat.

Deze plantenwanden zijn onderhoudsvrij en voldoen aan alle 
moderne eisen. Zo zijn alle materialen in deze Greenwalls 
brandvertragend en UV-bestendig. Dat leggen we vast in een 
officieel certificaat.

PETER VAN SON

GREENWALL

Daarom zijn deze verticale tuinen ideaal voor 
diverse bedrijfsinrichtingen horeca, zorgcentra en 
kantoren.Kom langs in onze showroom, ontdek de 
vele mogelijkheden en laat u inspireren. 

Een Greenwall van Peter van Son Interieurobjecten 
is altijd maat- en handwerk. Door onze jarenlange 
ervaring op het gebied van interieurbeplanting, 
kunnen wij u geheel vrijblijvend voorzien van 
stylingadvies. Onze stylisten komen graag bij u 
langs om uw situatie te bekijken en uw oppervlakte 
op te meten. Zo garanderen we u het beste 
resultaat. Want elke kunstplantenwand is uniek en 
moet passen bij úw situatie. 

De voordelen van een Greenwall zijn: direct een 
groene sfeer in de ruimte, een betere akoestiek, 
meer geconcentreerde en productievere mensen. 

“Geeft elke 
ruimte direct 

een groene sfeer 
en rustige 
akoestiek”

Rudi Schellekens, Projectleider Binnendienst
Peter van Son Interieurobjecten
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PETER VAN SON

MOSWAND
Een moswand van Peter van Son Interieurobjecten geeft 

direct sfeer. We maken ze van IJslands mos (Rendiermos). Het 
leven en werken in een ruimte met een mos is niet alleen 
prettiger, het draagt ook bij aan een goede akoestiek. Een 

prachtig natuurproduct om mee te werken! Een Moswand van 
Peter van Son Interieurobjecten is altijd op maat gemaakt van 

de meest realistische kunstplanten. 

In onze werkplaats maken we iedere moswand met uiterste zorg en 
vakmanschap. We bieden u de keuze uit heel veel opties. Kiest u voor 

een paneel met mos als accent voor uw woning? Of wilt u een 
volledige muur van uw kantoor laten bekleden met mos? U vertelt 

ons uw wensen, wij maken het mogelijk. 

Door verschillende kleuren mos te gebruiken kunnen  
wij zelfs letters of logo’s verwerken in uw moswand.

Van Tilburg Mode en Sport, Nistelrode

Kom langs in onze showroom en laat u inspireren. 
Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden. 

WELKOM
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Peter van Son interieurobjecten
Tilburgseweg 23   |   5161 ME Sprang-Capelle, Nederland   |   +31 (0)416-283 222   |   info@petervanson.nl

www.petervanson.nl


