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De wereld verandert    The world is changing
ZinX ziet veranderingen    ZinX sees changes

 van ver naar dichtbij from far away to near by
 van magnetron naar koken from microwave to cooking
 van veel naar weinig from much to little
 van kwantiteit naar kwaliteit from quantity to quality
 van vaak naar soms from often to sometimes
 van kennis naar vriend from acquaintance to friend
 van vluchtig naar langdurig from passing to lasting
 van gewoon naar bijzonder from ordinary to special
 van complex naar simpel from complex to simple
 van hard naar zacht from hard to soft
 van ongeveer naar precies from about to exact
 van willen naar doen from wanting to act
 van anoniem naar persoonlijk from anonymous to personal
 van ding naar sieraad from thing to jewel
 van plat naar vol from flat to full
 van prima naar beter from fine to excellent
 van nu naar toekomst from now to future
 van wegdoen naar houden from dispose of to keep
 van huis naar thuis from house to home
 van leuk naar genieten from nice to enjoy
 van moeilijk naar makkelijk from difficult to easy
 van twijfel naar weten from doubt to knowing
 van half naar heel from half to complete
 van slecht naar goed from bad to good
 van fast naar slow from fast to slow
 van passief naar actief from passive to active
 van kortstondig naar langdurig from brief to longlasting
 van wens naar doel from wish to target
 van inhoudsloos naar betekenisvol from no content to meaningfull
 van ondoordacht naar weldenkend from thoughtless to right thinking
 van meubel naar puur meubel from furniture to pure furniture
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ZinX

ZinX is een meubelmerk in 2009 gestart door de ontwerper 

Gerard der Kinderen. Aangezien meubels produceren al 

drie generaties in de familie zit, pakte hij, na een carrière in 

de communicatie, zijn passie weer op en besloot in 2009 

een collectie samen te stellen op basis van de wensen en 

mogelijkheden van vandaag. Zijn motto: ‘Kwaliteit is een 

betaalbare luxe’.

Duurzaam, milieuvriendelijk, recyclebaar en geproduceerd 

om generaties mee te gaan. Eerlijke materialen zoals eiken, 

noten, zink en aluminium zijn de belangrijkste. Voor de 

toepassing van zink is zelfs een geheel nieuwe productie-

methode ontwikkeld, die resulteert in een specifieke nieuwe 

vormgeving van de tafelbladen. 

Een eerlijk, simpel design maar met een ziel, dat waren de 

uitgangspunten voor de ontwerpen. De meubelen worden 

geproduceerd in Nederland met gebruikmaking van de 

nieuwste computergestuurde machines, gecombineerd met 

traditioneel vakmanschap. Dit betekent dat de levertijden kort 

zijn en de kwaliteit hoog. De meeste tafels zijn geschikt voor 

wonen en werken en voor zowel binnen als buiten.  

Alle tafels hebben karakter, worden alleen maar mooier met 

de tijd en kunnen generaties meegaan.

Gerard der Kinderen over ZinX:

Ik heb de collectie samengesteld als antwoord op de vraag 

naar meer menselijke, tactiele, duurzame, ecologische 

producten. Een tafel moet goed zijn, duurzaam, sociaal duur-

zaam, geliefd worden, mogen leven, oud mogen worden, 

doorgegeven kunnen worden aan de volgende generatie. 

‘There was a time we threw our dolls away.’

Tafels gemaakt van hier voorhanden materialen, gemaakt 

met lokaal vakmanschap. Een tafel uit het leven, voor het 

leven. Innovatief in materiaalkeuze, lokaal materiaal, keuze 

voor lokaal vakmanschap en keuze voor kwaliteit. Innovatief 

in marketing, verkoop direct aan de consument, via internet 

en eigen store en via professionals. De enige manier om 

lokaal vakmanschap nog betaalbaar aan de consument te 

kunnen leveren. Niet geproduceerd aan de andere kant van 

de wereld, niet verscheept vanaf de andere kant van de 

wereld.

ZinX is all about pure furniture

Uw nieuwe... woonkamertafel, thuiskantoortafel, terrastafel, 

keuken tafel, vergadertafel, eetkamertafel, werktafel, familie-

tafel, tuintafel, flexplektafel, leestafel, buitentafel, bureautafel, 

grote tafel, zinken tafel, noten tafel, eiken tafel, design tafel, 

duurzame tafel, kantoortafel, gezinstafel, ecotafel, schrijftafel,  

… 

About ZinX

ZinX is a new brand created by the new dutch designer 

Gerard der Kinderen in 2009. As creating furniture and  

specifically tables has already been done in his family for 

three generations, he decided to start his own label based  

on the wishes and possibilities of today. 

Sustainable, environmentally friendly, and build to last.  

Honest materials, such as oak, walnut, glass, leather,  

aluminium and zinc are the most important ones, combined 

with an honest design. Simple, basic, but with a soul. 

Produced in the Netherlands, using high tech CNC machinery 

combined with traditional craftsmanship, means short delivery 

times and high quality. The collection consists of tables 

designed to be used indoors, in the home, the office or in 

the contract market. A part of the collection can be used 

outdoors as well. 

Remarkable in the collection are the tables with a zinc table 

top. A completely new way of using zinc in the furniture 

industry was developed. The collection consists of tables that 

have character and will last longer than a lifetime.

Marketing

ZinX has developed a new ‘tailor made’ marketing strategy 

for these changing times. People have changed, the market 

has changed, the influence of the internet is getting more 

and more important. Furniture brands need to work with 

professional consultants. They are the interface between the 

brand and the discerning customer.

ZinX is a brand version 3.0. The professional gets a  

commission and does not need to buy and resell the 

products. He only has to advise them to the end-user. ZinX 

delivers directly to customers in the Netherlands, Belgium 

and a large part of Germany. Outside these areas products 

are shipped and need to be assembled by the buyer.

Local European production became less possible, thus losing 

craftsmanship and employment. By cutting out the traditional 

trade margins ZinX makes it possible to deliver top quality 

products at affordable prices.

ZinX is all about pure furniture.

Your new: living-room table, home-office table, terrace-table,  

kitchen-table, meeting-table, dining-table, work-table,  

family-table, garden-table, flex-work-table, reading-table,  

farmers-table, desk-table, country table, …
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Crosstable 3-Beam

Zeer functionele, tijdloze sculpturale tafel die  

generaties meegaat. 

Stevig onderstel ondersteunt een ei-vormig blad. Dit ei-vormig 

blad is multifunctioneel, je kunt het gebruiken met z’n tweeën 

etend aan een zijde, de krant lezen aan de grote zijde, als je 

bureau, zittend aan de smalle zijde en besprekingen voerend 

aan de grote zijde, of dineren met een groot gezelschap terwijl 

iedereen elkaar kan aankijken, etc…  

Deze tafel heeft zowel de voordelen van een ronde tafel, 

elkaar aan kunnen kijken, als de voordelen van een recht-

hoekige tafel, beter plaatsbaar in een wat smallere ruimte.  

De sculpturale vormgeving spreekt voor zich.  

Puur design, puur vakmanschap.

Maten: (l x b x h) beschikbare maten: 

200-260 x 120-150 x 75 cm.

Materialen: massief eiken, massief noten, diverse beits-

kleuren, afgewerkt in matlak of matte olie en in kleurlak.

Ook leverbaar: tafelblad in zink, eiken outdoor versie, 

maatwerk in maat en materiaal volgens uw wensen.

Crosstable 3-Beam

Highly functional, timeless sculptural table that will 

last for generations.

Sturdy base supports an egg shaped table top. The egg 

shaped table top works multifunctional. You can use it to dine 

with two at the small side, to read your paper, to work on your 

laptop on the large side, to use it as your desk sitting at the 

large side and conferencing at the other side, to dine with a 

lot of friends, all face each other, to … This table stands out 

in the crowd and will give you pleasure using it. This table 

makes you happy.  

Pure design, pure craftsmanship. 

Sizes: (l x w x h) available sizes: 

200-260 x 120-150 x 75 cm. 

Materials: available in solid oak, solid American walnut 

and in MDF in any RAL CNS colour. Oak can be stained in 

different colours. 

Also: zinc tabletop available, solid oak outdoor version  

available, special sizes and materials on request.

Design: Gerard der Kinderen



Crosstable  |  4-Beam  |  11



Crosstable  |  4-Beam  |  13

Crosstable 4-Beam

sculpturale tafel, altijd in dienst van zijn functie.

Stevig eiken onderstel ondersteunt een ellipsvormig zinken 

blad. Deze tafel is groot te noemen met zijn bladmaat  van 

240 tot 400 cm. multifunctioneel te gebruiken, thuis of op 

kantoor.

Deze grote tafel, zelfs tot 400 cm lang, heeft een onderstel uit  

4 balken die als een puzzel in elkaar passen. Het ondersteunt 

een ellipsvormig blad. multifunctioneel te gebruiken, thuis of 

op kantoor, om met vrienden te dineren of om vrienden te 

maken. mensen kijken elkaar min of meer aan, voor een  

betere communicatie. Het is een sculpturale tafel, altijd in 

dienst van zijn functie. 

Puur design, puur vakmanschap.

Maten: (l x b x h) beschikbare maten:

240-400 x 115-150 x 75 cm.

Materialen: massief eiken, massief noten, diverse beitskleu-

ren, afgewerkt in matlak of matte olie en in kleurlak.

ook leverbaar: tafelblad in zink, eiken outdoor versie, 

maatwerk in maat en materiaal volgens uw wensen.

Crosstable 4-Beam

an iconic table almost like a sculpture, but still 

serving its function.

This huge table, up to 400 cm long, consists of a base made 

out of 4 beams that fit like a puzzle. It supports an ellipse 

shaped table top. To be used at home or at the office, to dine 

with friends or to make friends having meetings at this iconic 

table. People more or less face each other, for better  

communication. It’s an iconic table almost like a sculpture, 

but still serving its function. Basic, pure, modest but always 

impressive. 

Pure design, pure craftsmanship. 

sizes: (l x w x h) available sizes: 

240-400 x 115-150 x 75 cm.

Materials: available in solid oak, solid american walnut 

and in mDF in any RaL CNS colour. Oak can be stained in 

different colours. 

also: zinc tabletop available, solid oak outdoor version  

available, special sizes and materials on request.

Design: Gerard der Kinderen
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Local 4P Tree

Het tijdloze ontwerp maakt dit de meest pretentie-

loze simpele tafel voor binnen en buiten.

Door gebruik te maken van de Local World Table constructie-

beugel in combinatie met rustiek europees eiken, is dit een 

tafel die generaties meegaat.  Ook bij buitengebruik kan het 

hout werken, door de specifieke constructie blijft de tafel altijd 

stabiel. Europees eiken kan buiten gebruikt worden en krijgt 

in de loop der tijd een prachtig grijs patina. Denk aan de zeer 

oude schuurdeuren en luiken in Zuid-Frankrijk, vaak meer dan 

100 jaar oud onbehandeld eiken. Ruimte tussen de poten 

altijd 120 cm, geschikt voor twee stoelen.  

Puur design, puur vakmanschap.

Maten: (l x b x h) 180-260 x 103 x 75 cm.

Materialen: massief rustiek eiken in diverse beitskleuren, 

afgewerkt in matlak of matte olie.

Ook leverbaar: tafelblad in zink, maatwerk in maat en 

materiaal volgens uw wensen.

Local 4P Tree

The timeless design makes this the most basic table 

for indoors as well as outdoors. 

By using the Local World Table construction bracket in  

combination with European oak, a table is created that will  

last for generations. Even used outdoors the construction  

will always remain stable and intact, because of the bracket 

used. European oak can be used outdoors and will develop 

a lovely grey patina. Table can be delivered unfinished or with 

an oil finish. Space between the legs is always 120 cm to 

accommodate two chairs. 

Pure design, pure craftsmanship, 

Sizes: (l x w x h) 180-260 x 103 x 75 cm.

Materials: available in solid oak, can be stained in different 

colours.

Also: Zinc tabletop available, special sizes and materials on 

request.

Design: Gerard der Kinderen
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Local 6P Tree

Een pretentieloze simpele massief eiken tafel voor 

binnen en buiten.

Buiten -en binnentafel van eiken in 6-planks uitvoering 90 

cm breed van 180 tot 260cm lang. Zelfs koppelbaar in een-

heden van 180 cm tot een tafel van oneindige lengte...

Een pretentieloze simpele tafel voor binnen en buiten.  

Door gebruik te maken van de Local World Table constructie-

beugel in combinatie met europees eiken, is dit een tafel 

die generaties meegaat.  Ook bij buitengebruik kan het hout 

werken, door de specifieke constructie blijft de tafel altijd 

stabiel. Europees eiken kan buiten gebruikt worden en krijgt 

in de loop der tijd een prachtig grijs patina. Denk aan de zeer 

oude schuurdeuren en luiken in Zuid-Frankrijk, vaak meer 

dan 100 jaar oud onbehandeld eiken. Getoond model is 

afgewerkt in een roodbruine beitskleur. Poten ook mogelijk in 

gecoat plaatstaal of RVS. Ruimte tussen de poten altijd  

120 cm, geschikt voor twee stoelen. 

Maten: (l x b x h) 180-360 x 90 x 75 cm.

Materialen: massief eiken, thermisch behandeld massief  

eiken in diverse beitskleuren, afgewerkt in matte olie of 

matlak, poten in eiken of plaatstaal.

Ook leverbaar: tafelblad in zink, maatwerk in  

maat en materiaal volgens uw wensen.

Local 6P Tree

Unpretentious solid oak table for indoors as well as 

outdoors.

Solid oak table, available in sizes ranging from 180 to 260 

cm. Table is modular in sizes of 180 cm, thus creating a 360 

cm, or even endless table.

The timeless design makes this the most basic table for 

indoors as well as outdoors. By using the Local World Table 

construction bracket in combination with European oak, 

a table is created that will last for generations. Even used 

outdoors the construction will always remain stable and intact, 

because of the bracket used. European oak can be used 

outdoors and will develop a lovely grey patina. Table can be 

delivered unfinished or with an oil finish. Space between the 

legs is always 120 cm to accommodate two chairs. Legs are 

available in oak, coated steel or stainless steel.

Sizes: (l x w x h) 180-360 x 90 x 75 cm.

Materials: Available in solid oak, legs are available in solid 

oak, coated steel or stainless steel. Oak can be stained in 

different colours. Specials on request.

Also: Zinc tabletop available, special sizes and materials on 

request.

Design: Gerard der Kinderen
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Local Acrylaat

Minimale tafel van gematteerd acrylaat.

Minimale tafel van gematteerd acrylaat. Constructie gebaseerd 

op het Local World Table concept. Op de foto’s zijn de bouten 

zichtbaar op het blad en aan de buitenzijde van de poten.  

Bij het productiemodel zijn de bouten niet zichtbaar op 

blad en poten. Deze tafel is standaard leverbaar in de kleur 

kleurloos. In overleg zijn diverse andere kleuren mogelijk 

zoals bijvoorbeeld het getoonde oranje of groenblauw. Door 

de mattering uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, als 

bespreektafel, werktafel, bedrijfsrestauranttafel,… Geschikt 

voor binnen en buiten, voor wonen en werken. Ruimte tussen 

de poten altijd 120 cm, geschikt voor twee stoelen.  

Op verzoek verkrijgbaar in diverse kleuren. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm.

Materiaal: helder gegoten acrylaat, geschuurd RM  

(Renewable Mat) 20/25 mm bladdikte, 40 mm pootdikte.

Ook leverbaar: diverse kleuren en maatwerk volgens uw 

wensen.

Local Acrylic

Minimal table made of flattened down acrylic.

Construction of the table based on the Local World Table 

bracket. Available with visible or non visible bolts on the out-

side of the legs and the table top. Space between the legs is 

always 120 cm to accommodate two chairs. A table designed 

for the purists and for those who, well… just want a basic 

table. To be used indoors and outdoors with a higher safety 

level than glass. Can be used as a dining table, executive or 

working desk, conference and meeting table, restaurant table, 

outdoor dining table.

Sizes: (l x w x h) different sizes are available:  

180-260 x 90-100 x 75 cm.

Materials: Clear cell cast acrylic in Renewable Matte finish. 

Also: different colours and special sizes on request.

Design: Gerard der Kinderen
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Local Construction

Zichtbare constructie-elementen typeren deze tafel. 

Verder een minimale tafel van massief eiken of noten met 

een subtiel afgeschuinde tafelrand. De vorm van het tafelblad 

is een rechthoek met weinig gebolde randen. Een tafel 

ontworpen voor de purist en voor diegene die... gewoon 

een simpele stevige tafel wil. Constructie gebaseerd op het 

Local World Table concept met hoogglans gepolijste beugels. 

Geschikt voor wonen en werken. Ruimte tussen de poten 

altijd 120 cm, geschikt voor twee stoelen. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm.

Materialen: massief eiken, massief noten en mdf kleurlak.  

Diverse beitskleuren en in kleurlak RAL/NCS.

Ook leverbaar: maatwerk in maat en materiaal volgens uw 

wensen.

Design: Gerard der Kinderen

Local Construction

The visible construction elements on the table top  

are typical for this table. 

The polished aluminium bracket goes through the table-top 

to hold the legs. Construction based on the Local World Table 

construction bracket. The table-top is shaped in a slightly 

rounded form. Space between the legs is always 120 cm 

to accommodate two chairs. Can be used as a dining table, 

executive or working desk, conference and meeting table, 

restaurant table.

Sizes: (l x w x h) different sizes are available: 

180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materials: Available in solid oak, solid American walnut 

and in mdf in any RAL / NCS colour. Oak can be stained in 

different colours. 

Also: special sizes and materials on request.
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Local Essential - Local Essential Staal

De tafel terug tot zijn minimale essentie.

Minimale tafel van massief eiken of noten. Een tafel ontworpen 

voor de purist en voor diegene die... gewoon een simpele 

stevige tafel wil. Optimaal materiaalgebruik resulteert in een zeer 

strakke pure tafel, zeker de uitvoering met stalen poten en met 

een blad waarvan de rand naar binnen toe afgeschuind is. Door 

de tafelbladen te koppelen is een zeer grote tafel mogelijk van 

wel 360 cm lengte. Prijstechnisch is dit de meest interessante 

tafel uit ons assortiment. Constructie gebaseerd op het Local 

World Table concept. De poten kunnen, door ons, op elke 

wenselijke positie geplaatst worden. Op verzoek bijvoorbeeld 

op de hoeken van de tafel. Ook leverbaar in bamboe. Bamboe 

biedt een zinvol alternatief: geen boom, maar een “grassoort” 

die verhout en razendsnel groeit. In het groeiseizoen behaalt 

de ‘power’plant 30 cm tot 50 cm per dag. Wereldwijd bestaan 

er meer dan 1300 bamboesoorten. Geschikt voor wonen en 

werken. Ruimte tussen de poten altijd 120 cm, geschikt voor 

twee stoelen. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm.

Materialen: massief eiken, massief noten, massief bamboe, 

in diverse beitskleuren in matlak of matte olie, en mdf in kleurlak 

RAL / NCS.  

Poten ook mogelijk in staal, blank gelakt of in iedere kleur.  

Ook leverbaar: maatwerk in maat en materiaal volgens uw 

wensen.

Local Essential - Local Essential Steel

The table in its bare essence.

A table designed for the purists and for those who, well… just 

want a basic table. Available in solid oak, American walnut, solid 

bamboo, or mdf in any colour. Construction based on the Local 

World Table bracket. By using that construction bracket legs 

can be positioned anywhere. On request legs can be placed on 

the corners of the table. Standard position is as shown. Table is 

available in sizes ranging from 180 to 260 cm. Table is modular 

in sizes of 180 cm, thus creating a 360 cm, or even endless 

table. Legs also available in coated steel or stainless steel. 

Combined with the visually thinned tabletop makes this the most 

straight pure table. Also available in solid bamboo. Bamboo  

offers a sustainable alternative. Available with visible or non 

visible bolts on the outside of the legs and the table top. Space 

between the legs is 120 cm to accommodate two chairs. Pure 

design, pure craftsmanship.

Sizes: (l x w x h) different sizes are available:  

180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materials: Available in solid oak, solid American walnut, solid 

bamboo and in mdf in any RAL / NCS colour. Oak can be stained 

in different colours.  

Legs also available in steel, coated transparent or in any color.  

Also: special sizes and materials on request. 

Design: Gerard der Kinderen
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Local Zink

stoere tafel met een zinken tafelblad.

Stoere tafel met een zinken tafelblad. Poten van europees 

eiken kwaliteit rustiek. een tafel ontworpen voor de purist 

en voor diegene die... gewoon een simpele stevige tafel wil. 

Natuurlijk uitermate geschikt voor buiten, maar ook voor 

binnen. Zink is een natuurlijk, milieuvriendelijk en duurzaam 

materiaal dat al generaties lang gerecycled wordt. Door de 

speciaal ontwikkelde productietechniek blijft het blad altijd 

vlak zonder hobbels ook in de zomer. Zink gaat zo’n honderd 

haar mee en krijgt een prachtig specifiek patina. Binnen een 

maand is het nieuwe blinkende zinken blad reeds gepatineerd 

naar mat grijs. Foto toont een blad dat reeds patina heeft. 

De constructie van de tafel is gebaseerd op het Local World 

Table concept. Geschikt voor binnen en buiten, voor wonen en 

werken. Ruimte tussen de poten altijd 120 cm, geschikt voor 

twee stoelen. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm.

Materialen: onderstel in massief eiken in diverse beitskleuren.  

Blad in zink.

ook leverbaar: maatwerk in maatvoering en pootmateriaal 

volgens uw wensen.

Design: Gerard der Kinderen 

Local Zinc

sturdy table with a zinc table top. 

Legs are made of oak. To be used indoors or outdoors. By 

using the Local World Table construction bracket, a table is 

created that will last for generations. even used outdoors the 

construction will always remain stable and intact, because of 

the bracket used. a table designed for the purists and for those 

who, well… just want a basic table. Zinc is a wonderful, natural, 

sustainable, environmentally friendly material. already for more 

than 100 years, zinc is being recycled for about 93 percent. It’s 

one of those sustainable materials that will look better with age. 

It has a nice tactile feel. ZinX has developed a new production 

method for zinc to be applied to furniture. With that method a 

sharp design and a long lifetime can be guaranteed. The fixation 

of zinc on the wooden base is done by means of a flexible 

adhesive, thus enabling the zinc to expand and shrink with 

changing temperatures. With the aid of modern computerised 

CNC machinery, we can now produce table tops that could not 

be produced in the past. No lead is involved in the production. 

a zinc table top produced by ZinX will last for generations.

Pure design, pure craftsmanship, ZinX is all about pure furniture. 

sizes: (l x w x h) different sizes are available:  

180-260 x 90-100 x 75 cm.  

Materials: Legs in solid oak, table-top in zinc. Oak can be 

stained in different colours. 

also: different sizes and leg materials on request.
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Local Glas Glas

Een volledig glazen tafel waarbij het constructie-

element duidelijk zichtbaar is.

Een volledig glazen tafel waarbij het constructie-element 

duidelijk zichtbaar is. De rvs bouten gaan door het glas heen 

en zijn de zichtbaar op het blad. Het glas is gelamineerd 

veiligheidsglas. Dit model is ook leverbaar met een  

ingelamineerd titaniumweefsel, op de foto oogt dit grijs, voor 

een subtiel sprankelend effect. Ruimte tussen de poten altijd  

120 cm, geschikt voor twee stoelen. Uw persoonlijke  

werktafel, uw eigen tafel. Basic en toch zeer luxe.

Maten: (l x b x h) 180-240 x 90-100 x 75 cm. 

Materialen: Gelamineerd gehard glas, of gelamineerd 

gehard voorzien van Sefar weefsel.  

Local Glas Glas: blad en poten blankglas, of met titanium 

weefsel. Andere weefsels mogelijk.

Local Glas Hout: glazen blad en een eiken, noten of bamboe 

onderstel.

Local Glas Staal: glazen blad met een stalen onderstel, 

zie Local Essential Staal.

Ook leverbaar: andere glassoorten en maten volgens uw 

wensen.

Local Glass Glass

A completely glass table with visible construction.

A table completely made of glass with the die cast aluminium 

construction clearly visible. A table designed for the purist. 

Glass used is laminated hardened glass. The construction 

bracket is mounted with nuts and bolts going through the 

glass. This model is also available with laminated Sefar Vision 

fabric inside. Also shown is a version with Sefar Vision fabric 

titanium. Space between the legs is always 120 cm to  

accommodate two chairs. To be used as a desk, a dining 

table, a conference table, a …

Sizes: (l x w x h) different sizes are available:  

180-240 x 90-100 x 75 cm.

Materials: Laminated 16mm glass, or laminated with a Sefar 

Vision fabric. 

Local Glass Glass: tabletop and legs of glass.

Local Glass Wood: tabletop of glass, base of oak, walnut or 

bamboo.

Local Glass Steel: tabletop of glass, base of steel, see Local 

Essential Steel

Also: different glass and sizes on request.

Design: Gerard der Kinderen
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Personal Table Leather

tactiel leer.

een heerlijk tactiele tafel met een volledig lederen tafelblad. 

Uw persoonlijke werktafel, schrijftafel, uw eigen tafel. Het 

eigentijdse equivalent van het klassieke met leer ingelegde 

eiken bureaublad. Het leer voelt altijd prettig aan en wordt 

alleen maar mooier in de tijd. Het blad bestaat uit één stuk 

leer, zonder naden. Gecombineerd met simpele stalen poten. 

Basic en toch zeer luxe. Tafelblad bekleed met aniline of met 

semi-aniline leer. Foto’s tonen een uitvoering met semi-aniline 

Sadle Calf en een uitvoering met Super Nubuck leer. Ruimte 

tussen de poten altijd 120 cm, geschikt voor twee stoelen.

Maten: (l x b x h) 160-180 x 80-90 x 75 cm.

Materialen: Tafelblad bekleed met aniline, semi-aniline, 

of met super nubuck leer. elke kleur uit de collectie Super 

Nubuck en Saddle Calf van Hulshof Royal Dutch Tanneries is 

mogelijk. Poten in staal, blank gelakt of in kleur gepoedercoat, 

of poten in geborsteld RVS.

ook: maatwerk in maatvoering volgens uw wensen.  

Versie bestaande uit één huid maximaal 180 x 90 cm.

Personal Table Leather

tactile leather.

a very tactile table with a full leather table top and steel legs.  

Your personal table, desk, writing table,…

It’s the modern equivalent of the classic leather inlaid oak 

desk. The leather creates a feeling of tactile comfort and it will 

age gracefully getting the patina created by the user. The table 

top consists of one piece of leather without stitches.   

The best skins of aniline, semi-aniline or super nubuck leather 

are used. They are specially selected from the Saddle Calf 

and Super Nubuck collection of Hulshof Royal Dutch Tanneries. 

Combined with steel legs. Basic but still very luxurious.

sizes: (l x w x h) different sizes are available:  

160-180 x 80-90 x 75 cm. 

Materials: Table-top in aniline, semi-aniline or super nubuck 

leather. any colour from the Saddle Calf and Super Nubuck 

collection of Hulshof Royal Dutch Tanneries. Legs in steel, 

natural coated or colour coated, or stainless steel. 

also: special sizes on request.  

maximum size of a one complete skin tabletop is 180 x 90 cm.

Design: Gerard der Kinderen
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Queen Class

Het Queen Class model heeft een karakter dat ‘fits 

any style’.

Een vormentaal die refereert aan de een klassieke Europese 

stijl  maar ook aan de Aziatische. In eiken of noten. Van licht 

of zwart gebeitst eiken tot het warme noten, past deze tafel 

zich aan naar uw interieur. Zelfs MDF/kleurlak is mogelijk. 

Queen Class is ook leverbaar met een zinken tafelblad. Zink 

is een natuurlijk, milieuvriendelijk en duurzaam materiaal 

dat al generaties lang gerecycled wordt. Door de speciaal 

ontwikkelde productietechniek blijft het blad altijd vlak zonder 

hobbels ook in de zomer. Zink gaat zo’n honderd haar mee 

en krijgt een prachtig specifiek patina. Binnen een maand 

is het nieuwe blinkende zinken blad reeds gepatineerd naar 

mat grijs. Foto toont een blad dat reeds patina heeft. Met een 

massief eiken onderstel geschikt voor zowel binnen als buiten.

Queen Class: de grote tafel waar alles aan gebeurt en die 

generaties meegaat. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materialen: massief eiken, massief noten,  

in diverse beitskleuren in matlak of matte olie, en mdf in 

kleurlak RAL / NCS.  Tafelblad ook mogelijk in zink.

Ook leverbaar: maatwerk in maatvoering en materialen 

volgens uw wensen. Banken en krukjes op verzoek.

Queen Class

Queen Class has a character that fits any style. 

Its design reminds people of a classical European style, or 

even an Asian style. Available in oak, stained light or very dark, 

in warm American walnut or in mdf / colour to fit any house 

style. Queen Class is also available with a zinc table-top.  

Zinc is a wonderful, natural, sustainable, environmentally 

friendly material. ZinX has developed a new production 

method for zinc to be applied to furniture. A zinc table-top 

produced by ZinX will last for generations.

Queen Class: the big table that takes it all and will last for 

generations. 

Sizes: (l x w x h) different sizes are available: 

180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materials: Available in solid oak, solid American walnut 

and in mdf in any RAL / CNS colour. Oak can be stained in 

different colours. Tabletop also available in zinc.

Also: different sizes and materials on request.  

Benches and stools on request.

Design: Gerard der Kinderen
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Queen Mod

De Queen Mod heeft een karakter dat ‘fits any style’.

Een vormentaal die refereert aan de klassieke europeese stijl 

maar ook aan de Aziatische. Sommigen vinden het zelfs een 

dier op hoge poten, of een elegante hoepelrok…  

In europees eiken of in amerikaans noten. Van licht of zwart 

gebeitst eiken tot het donkere noten past deze tafel zich aan 

naar uw wensen. Zelfs MDF/kleurlak is mogelijk, bijvoor-

beeld voor presentatietafels in een shop. Ook verkrijgbaar in 

uitvoeringen als krukjes/tafeltjes, bankjes/sidetables en hoge 

presentatie/statafels. Dit model past zich aan, maakt zich 

ondergeschikt en springt er toch uit. 

Queen Mod: de grote tafel waar alles aan gebeurt en die 

generaties meegaat. 

Maten: (l x b x h) 180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materialen: massief eiken, eiken fineer, massief noten en 

mdf kleurlak, In diverse beitskleuren en in kleurlak RAL/NCS. 

Ook leverbaar: maatwerk in maatvoering en materialen 

volgens uw wensen. Banken en krukjes op verzoek.

Queen Mod

Queen Class Zinc has a character that fits any style. 

Its design reminds people of a classical European style, an 

Asian style, or even of an animal on high legs, or an elegant 

wide skirt, or…

In light or dark stained oak, warm walnut, or lacquered in 

colour, Queen Mod adapts itself to your wishes, will always 

keep its character and will always stand out from the crowd.

Queen Mod: the big table where it all happens and that will 

last for generations.

Sizes: (l x w x h): Different sizes are available: 

180-260 x 90-100 x 75 cm. 

Materials: Available in solid oak, oak veneer, solid American 

walnut and in mdf in any RAL / CNS colour. Oak can be 

stained in different colours. 

Also: different sizes and materials on request.  

Benches and stools are also available on request.

Design: Gerard der Kinderen
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240 - 260 200 - 220

370 - 400 240 - 320

Overzicht - Overview

Voor de nieuwste actuele modellen en actuele specificaties: download de prijslijst op www.zinx.nl
For the newest current models and current specifications: download pricelist at: www.zinx.nl

Crosstable 3-beam

blad: massief eiken of noten 4 cm of 3 cm dikte, mdf kleurlak 3,6 cm dikte, zink 4 cm dikte.
tabletop: solid oak or walnut 4 cm or 3 cm thickness, mdf colour lacquer 3,6 cm thickness, zinc 4 cm thickness.
onderstel: massief eiken of noten koker 15 x 15 cm of 10 x 10 cm afhankelijk van bladmaat.
base: solid oak or walnut case 15 x 15 cm or 10 x 10 cm depending on tabletop size.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm) 
200 x 120  240 x 140
220 x 130  260 x 150
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

Crosstable 4-beam

blad: massief eiken of noten 4 cm of 3 cm dikte, mdf kleurlak 3,6 cm dikte, zink 4 cm dikte.
tabletop: solid oak or walnut 4 cm or 3 cm thickness, mdf colour lacquer 3,6 cm thickness, zinc 4 cm thickness.
onderstel: massief eiken of noten koker 15 x 15 cm of 10 x 10 cm afhankelijk van bladmaat.
base: solid oak or walnut case 15 x 15 cm or 10 x 10 cm depending on tabletop size.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
240 x 115  370 x 130
280 x 120  400 x 150
320 x 125
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

local 4P tree

blad: massief rustiek eiken 3,5 cm dikte.
tabletop: solid oak 3,5 cm thickness.
onderstel: massief eiken 11 x 7 cm.
base: solid oak 11 x 7 cm.
maten (l x b 100 cm x h 75 cm) sizes (l x w 100 cm x h 75 cm)
lengten lengths 180, 200, 220, 240, 260 
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

local 6P tree

blad: massief rustiek eiken 3,5 cm dikte, massief thermisch behandeld eiken 4 cm dikte.
tabletop: solid oak 3,5 cm thickness, solid steamed oak 4 cm thickness.
onderstel: massief eiken, of thermisch behandeld eiken 11 x 5 cm, of gecoat staal 10 x 1,5 cm.
base: solid oak, or solid steamed oak 11 x 5 cm, or coated steel 10 x 1,5 cm.
maten (l x b 90 cm x h 75 cm) sizes (l x w 90 cm x h 75 cm)
lengten lengths 180, 200, 220, 240, 260, 360
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

local acrylic

blad: helder gegoten acrylaat, geschuurd Rm (Renewable mat) 2 / 2,5 cm dikte.
tabletop: clear cell cast acrylic in Renewable matte finish 2 / 2,5 cm thickness.
onderstel: helder gegoten acrylaat, geschuurd Rm (Renewable mat) 4 cm dikte.
base: clear cell cast acrylic in Renewable matte finish 4 cm thickness.
maten (l x b  x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
specials: andere maten en kleuren: informeer  specials: other sizes and colors: inquire
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tabletop: zinc 4 cm thickness.
onderstel: massief rustiek eiken 11 x 7 cm.
base: solid oak 11 x 7 cm.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
specials: andere maten en poot materialen: informeer  specials: other sizes and leg materials: inquire

local Glas Glas, Glas Hout, Glas staal  

blad: gelamineerd 1,6 cm gehard blank glas, of gelamineerd gehard voorzien van Sefar weefsel.
tabletop: laminated hardened 1,6 cm glass, or laminated with a Sefar Vision fabric.
onderstel: gehard gelamineerd glas 10 x 1,6 cm, eiken, noten, bamboe, gecoat staal of rvs.
base: hardened lamiated glass 10 x 1,6 cm, oak, walnut, bamboo, coated steel or stainless steel.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

Personal table leather

blad: aniline, semi-aniline, of super nubuck leer.
tabletop: aniline, semi-aniline, or super nubuck leer.
onderstel: staal, blank gelakt of in kleur gepoedercoat, of rvs, 10 x 1,5 cm.
base: steel, natural coated or colour coated, or stainless steel.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
160 x 80
180 x 90
specials: andere maten: informeer  specials: other: inquire

local Construction

blad: massief eiken of noten 4 cm of 3 cm dikte, mdf kleurlak 3,6 cm dikte. Zichtbare gepolijste beugel.
tabletop: solid oak or walnut 4 cm or 3 cm thickness, mdf colour lacquer 3,6 cm thickness. Visible polished bracket.
onderstel: massief eiken of noten.
base: solid oak or walnut.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

local essential, local essential staal

blad: massief eiken of noten 4 cm of 3 cm dikte, of bamboe 4 cm dikte, of mdf kleurlak 3,6 cm dikte.
tabletop: solid oak or walnut 4 cm or 3 cm thickness, or bamboo 4 cm thickness, or mdf colour lacquer 3,6 cm thickness.
onderstel: massief eiken of noten 11 x 5 cm, of bamboe 11 x 4 cm, of gecoat staal, roestvrij staal, 10 x 1,5 cm.
base: solid oak or walnut, or bamboor 11 x 4 cm, or coated steel, stainless steel, 10 x 1,5 cm.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
360 x 90 360 x 100
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

local Zink

blad: zink 4 cm.
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blank zink / new zinc

gepatineerd zink / old zinc

Queen Class

blad: massief eiken, noten, mdf kleurlak, of zink.
tabletop: solid oak, walnut, mdf colour lacquer, or zinc.
onderstel: massief eiken, noten of mdf kleurlak.
base: solid oak, walnut, or mdf colour lacquer.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
280 x 90 280 x 100
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

Queen Mod

blad: massief eiken, noten, mdf kleurlak, of eiken fineer.
tabletop: solid oak, walnut, mdf colour lacquer, or oak veneer.
onderstel: massief eiken, noten, mdf kleurlak of eiken fineer.
base: solid oak, walnut, mdf colour lacquer, or oak veneer.
maten (l x b x h 75 cm) sizes (l x w x h 75 cm)
180 x 90 180 x 100
200 x 90 200 x 100
220 x 90 220 x 100
240 x 90 240 x 100
260 x 90 260 x 100
280 x 90 280 x 100
specials: andere maten en materialen: informeer  specials: other sizes and materials: inquire

Over het materiaal zink 

Zink is een prachtig, natuurlijk, milieuvriendelijk product. Zink 

wordt al ruim 100 jaar voor zo’n 93 procent hergebruikt, dus 

ruim voordat het woord recyclen gemeengoed werd. Het is 

een van die duurzame materialen die in de loop der tijd alleen 

maar mooier worden. Zink voelt prettig aan en is bij uitstek 

geschikt voor buitengebruik. een door ZinX geproduceerde 

zinken (buiten)tafel kan generaties meegaan.

Kortom ZinX is de nieuwe norm in kwaliteit als het om toege-

past zink gaat in de meubelindustrie.

Eiken en noten

Voor kleurstalen zie www.zinx.nl

About the material zinc

Zinc is a wonderful, natural, sustainable, environmentally 

friendly material. already for more than 100 years, zinc is 

being recycled for about 93 percent. It’s one of those  

sustainable materials that will look better with age. It has a 

nice tactile feel and is ideal for outdoor use.

a tabletop produced by ZinX will last generations.

 

ZinX is the new quality standard for zinc applied on furniture.

Oak and walnut

For material samples see www.zinx.nl
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staMMeNtaFel ’IPerIoN’

Crosstable 4-beaM ’IPerIoN’52  |  DesIGNer    

Ontwerper 
Gerard der Kinderen

Ontwerper Gerard der Kinderen: “Zo’n 25 jaar geleden heb 

ik op de Design Academy in Eindhoven productontwerpen 

gestudeerd. Na mijn studie ben ik een ontwerp- en  

communicatiebureau begonnen. Na 20 jaar besloot ik het 

roer radicaal om te gooien en mijn bureau te verkopen om 

mijn passie voor meubelen weer op te pakken. 

In 2007 ben ik begonnen en heb in dat jaar mijn ontwerpen  

gepresenteerd in Milaan, Londen, Rotterdam, Parijs, Tokio en 

Seoul. In Tokio was een ontwerp van me de ‘Official Table’  

van de Tokyo Designer’s Week. 

Ook al in dit eerste jaar was een ontwerp van me te koop  

bij Conran’s in Londen, Parijs, Tokio en New York. 

In 2008 heb ik me geconcentreerd op het ontwerpen en  

samenstellen van een collectie tafels voor het nieuwe label 

ZinX, geintroduceerd in 2009. Daarnaast ontwikkelde ik 

het Local World Table concept, presentatie in Milaan 2009, 

waarvan enkele uitvoeringen zijn opgenomen in de collectie 

van ZinX.” In mei 2010 zijn nieuwe ontwerpen toegevoegd 

aan de ZinX collectie, zoals de leren en glazen tafels.

Designer 
Gerard der Kinderen

Designer Gerard der Kinderen  

started designing furniture in 2007.  

He sold his Communication  

agency after 20 years to make  

this radical career switch.

Exhibitions of his work: Milan 2007,  

100%Design Rotterdam 2007, Maison&Object Paris 2007, 

100%Design Tokyo 2007 (his ‘Clothtable’ was selected as 

‘Official Table Tokyo Designer’s Week’),Seoul 2007 selected 

as ‘Invited Designer’.

In 2008 Gerard started designing furniture for the new label 

ZinX and developed the ‘Local World Table’ concept, presen-

ted in Milan 2009 at Tuttobene, of which some of them are 

in the current collection of ZinX. In May 2010 new designs 

have been added to the ZinX collection, like the leather and 

glass tables.
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loCal esseNtIal steel 
300 x 100 x 75 cm 
3 cm oak tabletop 
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loCal esseNtIal steel 
440 x 120 x 75 cm 
3 cm oak tabletop 



Notities / notes Uw adviseur:  Your consultant:

alle informatie: www.zinx.nl
of contact: info@zinx.nl

showroom: adres + openingstijden zie www.zinx.nl

alle getoonde modellen in deze brochure zijn ontworpen door Gerard der Kinderen www.gerardderkinderen.nl.  

alle getoonde modellen zijn gedeponeerde modellen en beschermd middels modelrecht.  

ZinX is een geregistreerde merknaam van GLTm Beheer BV, Pres. Rooseveltlaan 11, 5707 Ga Helmond, Nederland.

alle rechten voorbehouden, oktober 2010.

all info: www.zinx.nl
or contact: info@zinx.nl

foreign customers: we deliver worldwide

all models shown in this brochure are designed by Gerard der Kinderen www.gerardderkinderen.nl.  

all shown designs in this brochure are registered.  

ZinX is a registered trademark of GLTm Beheer BV, Pres. Rooseveltlaan 11, 5707Ga Helmond, The Netherlands.

all rights reserved, October 2010.



www.zinx.nl
ZinX is all about pure furniture


