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L&H Dutch Bear is al jaren de producent en 
leverancier op het gebied van winkelinrichting 
en industriële producten. In 2018 is hier 
de productgroep interieur & design aan 
toegevoegd.  

Wij leveren uit voorraad, of ontwikkelen en 
produceren in nauwe samenwerking uw eigen 
product. Wij zijn in zowel Nederland als China 
gevestigd. 

Hierdoor houden we de communicatielijnen 
kort en kunnen wij u altijd snel en vakkundig 
helpen. De goede relaties, met de douane- en 
verschepingsfirma’s, zorgen voor een snelle 
aflevering van de producten in heel Europa.

STRONG
IN POSSIBILITIES

De kleuren van onze producten in deze catalogus kunnen afwijken van de 
daadwerkelijke productkleur. Alle modellen en beschrijvingen zijn onder 
voorbehoud van typefouten en wijzigingen.
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Hairpinleg, zwart met houten tafelblad
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HAIRPINLEG

De hairpinlegs zijn voorzien van vier 
bevestigingsgaten, een fraaie mat zwarte 
textuur poedercoating en zijn per vier goed 
verpakt in een transportabele doos.

Hairpinleg kort

 400 mm 

 Zwart 

 Verpakt per 4 stuks in een doos 

Hairpinleg lang

 720 mm 

 Zwart 

 Verpakt per 4 stuks in een doos 
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Trapeziumpoot, zwart met houten tafelblad
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Trapeziumpoot

 720 mm 

 600 / 800 mm 

 100 x 40 mm 

  Zwart of wit 

 Verpakt per stuk in een doos 

TRAPEZIUMPOOT

Deze tafelpoten hebben zes bevestigingsgaten aan de bovenzijde, dichtgelaste poten aan de 
onderzijde, een fraaie poedercoating (mat zwart textuur of wit) en zijn per stuk goed verpakt in 
een transportabele doos.
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U-poot, wit met houten tafelblad



9

U-POOT

De tafelpoten hebben een laser gesneden bovenplaat voorzien van diverse bevestigingsgaten, 
dichtgelaste poten aan de onderzijde, een fraaie poedercoating (mat zwart textuur of wit) en 
zijn per stuk goed verpakt in een transportabele doos.

U-poot

 720 mm 

 800 mm 

 100 x 40 mm 

  Zwart of wit 

 Verpakt per stuk in een doos 

U-poot

   720 mm  

   800 mm  

   100 x 100 mm  

    Zwart    

   Verpakt per stuk in een doos 
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X-poot, wit met houten tafelblad
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X-POOT

De tafelpoten hebben een laser gesneden bovenplaat voorzien van diverse bevestigingsgaten, 
dichtgelaste poten aan de onderzijde, een fraaie poedercoating (mat zwart textuur of wit) en 
zijn per stuk goed verpakt in een transportabele doos.

X-poot

 720 mm 

 800 mm 

 100 x 100 mm 

  Zwart 

 Verpakt per stuk in een doos 

X-poot

 720 mm 

 800 mm 

 100 x 40 mm 

  Zwart of wit 

 Verpakt per stuk in een doos 
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MATRIX TAFELONDERSTEL 

Het tafelonderstel heeft laser gesneden afdekplaten met verschillende montagegaten,
stevig dichtgelaste poten aan de onderkant, een mooie poedercoating (mat zwart
Textuur) en is goed verpakt in twee afzonderlijke dozen. Het tafelframe is met  
meegeleverd montagemateriaal eenvoudig te monteren.

Matrix tafelonderstel

 720 mm 

 1.485 mm 

 100 x 100 mm 

  Zwart 

 Verpakt per stuk in twee dozen 
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V-TAFELONDERSTEL

Het tafelonderstel heeft laser gesneden afdekplaten met verschillende montagegaten.
Verzonken montagegaten in de basisplaat, een mooie mat zwarte poeder coating en is 
verpakt in twee afzonderlijke dozen. De basisplaat heeft een dikte van 12 mm en is daarom 
ook geschikt voor grote tafelbladen tot een lengte van 3 meter. Vanwege het gewicht van 
de basisplaat kan dit tafelframe alleen per pallet worden verzonden. Het tafelframe is met 
meegeleverd montagemateriaal eenvoudig te monteren.

V- tafelonderstel

 720 mm 

 1.190 mm 

 200 x 100 mm 

  Zwart 

 Verpakt per stuk in twee dozen 
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NEW YORK

De trendy hanglamp New York is van 
enkel een frame gemaakt van dun 
metaal draad.

Hanglamp New York

 Diameter:  ø 35 cm

 Totale hoogte:  36 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart 
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BERLIN

De industriële hanglamp Berlin 
heeft een diameter van 46 cm.

Hanglamp Berlin

 Diameter:  ø 46 cm

 Totale hoogte:  36 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart 
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DETROIT

De industriële hanglamp Detroit 
heeft een diameter van 46 cm.  
De hoogte van de kap is 20 cm.

Hanglamp Detroit

 Diameter:  ø 46 cm

 Totale hoogte:  20 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Wit 
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BOSTON

De industriële hanglamp Boston 
heeft een diameter van 46 cm.  
De hoogte van de kap is 28 cm.

Hanglamp Boston

 Diameter:  ø 46 cm

 Totale hoogte:  28 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Wit en Zwart 
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REYKJAVIK

De Scandinavische hanglamp
Reykjavik heeft een diameter van 
46 cm. De hoogte van de kap is
20 cm.

Hanglamp Reykjavik

 Diameter:  ø 46 cm

 Totale hoogte:  20 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Blauw en Wit 
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TEXAS

De industriële hanglamp Texas heeft 
een diameter van 47 cm. De hoogte 
van de kap is 53 cm.

Hanglamp Texas

 Diameter:  ø 46 cm

 Totale hoogte:  53 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart 
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PARIS

De industriële hanglamp Paris heeft 
een diameter van 28 cm. De hoogte 
van de kap is 18.5 cm.

Hanglamp Paris

 Diameter:  ø 28 cm

 Totale hoogte:  18,5 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Wit en Zwart 



23

BROOKLYN

De industriële hanglamp Brooklyn 
heeft een diameter van 45,5 cm.  
De hoogte van de kap is 46 cm.

Hanglamp Brooklyn

 Diameter:  ø 45,5 cm

 Totale hoogte:  46 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart, Chroom en Brons 
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DENMARK

De Scandinavische hanglamp 
Denmark heeft een diameter van 
40 cm. De hoogte van de kap 
is 47 cm.

Hanglamp Denmark

 Diameter:  ø 40 cm

 Totale hoogte:  47 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart en Wit 
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HELSINKI

De Scandinavische hanglamp 
Helsinki heeft een diameter van 
36 cm. De hoogte van de kap  
is 25 cm.

Hanglamp Helsinki

 Diameter:  ø 36 cm

 Totale hoogte:  25 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart en Wit 
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MIAMI

De trendy hanglamp Miami heeft een 
diameter van 35 cm. De hoogte van 
de kap is 33 cm.

Hanglamp Miami

 Diameter:  ø 35 cm

 Totale hoogte:  33 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart 
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FLORIDA

De trendy hanglamp Florida heeft 
een diameter van 26 cm. De hoogte 
van de kap is 27 cm.

Hanglamp Florida

 Diameter:  ø 26 cm

 Totale hoogte:  27 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart 
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ICELAND

De Scandinavische hanglamp 
Iceland heeft een diameter van 
42 cm. De hoogte van de kap  
is 18 cm.

Hanglamp Iceland

 Diameter:  ø 42 cm

 Totale hoogte:  18 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Wit en Zwart 
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SWEDEN

De Scandinavische hanglamp 
Sweden heeft een diameter van 
36 cm. De hoogte van de kap  
is 25 cm.

Hanglamp Sweden

 Diameter:  ø 36 cm

 Totale hoogte:  25 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart en Wit 
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ITALY

De trendy hanglamp Italy heeft een 
diameter van 80 cm.

Hanglamp Italy

 Diameter:  ø 80 cm

 Totale hoogte:  16 cm

 Fitting: E27: Max 40 watt

 Zwart en Wit 
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Fitting: E27

Wattage: 4 Watt (40W)

Kleur temperatuur: 2700K

Waarde: IP20 (stofdicht)

LED BULBS

Degelijke LED filament lichtbron met E27 fitting. 
Door de ‘gloeidraden’ niet meer van de echte 
gloeilamp te onderscheiden.

IDLB.19 IDLB.64
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NEBRASKA

De armstoel Nebraska heeft een zachte stoffen bekleding. Het frame van de stoel is van metaal en 
afgewerkt met een zwarte poedercoating. Verkrijgbaar in een vaste en een draaibare uitvoering.

Armstoel Nebraska

Hoogte: 83 cm

Zitdiepte: 44 cm

Totale breedte: 57 cm

Zithoogte: 47 cm

Armleuninghoogte: 65 cm

Gewicht: 8,5 kg

Kleur: Bruin/Celadon 

Materiaal: Stof

Taupe Bruin
(Niet draaibaar)

Celadon
(Draaibaar)
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VENICE

De eetkamerstoel Venice is gemaakt van PU leer in de kleur Cognac.

Eetkamerstoel Venice

Hoogte: 83 cm

Zitdiepte: 41 cm

Totale breedte: 47 cm

Zithoogte: 47 cm

Gewicht: 5,3 kg

Kleur: Cognac 

Materiaal: PU Leer
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MONACO

De eetkamerstoel Monaco is gemaakt van PU leer in de kleur licht Bruin.
Het frame van de stoel is van metaal en afgewerkt met een zwarte poedercoating.

Eetkamerstoel Monaco

Hoogte: 87 cm

Zitdiepte: 45 cm

Totale breedte: 55 cm

Zithoogte: 50 cm

Armleuninghoogte: 65 cm

Gewicht: 8,9 kg

Kleur: Bruin 

Materiaal: PU Leer
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MAATWERK
Wij leveren een groot assortiment aan producten 
vanuit ons magazijn in Apeldoorn. Dit betekent  
dat u de producten al de volgende dag in huis  
kunt hebben.
Daarnaast kunt u met uw specifieke wensen bij 
ons terecht. Wij helpen u met het ontwikkelen 
en produceren van elk gewenst product. 
Exclusiviteit en geheimhouding zijn gegaran-
deerd. Wij zoeken met u naar de beste productie-
methoden gebruik makend van ons netwerk van 
fabrieken en producenten. De mogelijkheden 
zijn dan ook groot. Graag horen we hoe we u 
kunnen ondersteunen in het bereiken van uw 
verkoopdoelen.

GESCHIEDENIS EN WERKWIJZE
L&H Dutch Bear B.V. is in 1985 opgericht in 
Hengelo (O). Vanwege de vestigingsplaats heeft 
L&H Dutch Bear goede distributiekanalen naar 
andere Europese landen.
Vanaf 2000 is het bedrijf een groothandel voor 
winkelinrichting en industriële producten.  

In datzelfde jaar is er een kantoor geopend in 
Shanghai, China. In 2007 is L&H Dutch Bear in 
Nederland verhuisd naar Apeldoorn. Na 20 jaar 
ontwikkeling en hard werken beheert L&H Dutch 
Bear nu fabrieken met geavanceerde machines, 
goed opgeleide arbeiders en technici. L&H Dutch 
Bear ontwerpt en produceert volledig naar de 
wensen van de klant. L&H Dutch Bear ontwikkelt 
samen met de klant nieuwe producten, of zoekt 
nieuwe productielocaties of -methoden. De goede 
relaties met de douane- en verschepingsfirma’s 
in China, zorgen voor een snelle aflevering van de 
producten in Europa.

MISSIE
L&H Dutch Bear heeft als missie om kwaliteits-
producten te leveren op het gebied van winkel-
interieur, industrie, interieur & design, transport 
& logistiek en tevens ondersteuning te bieden aan 
klanten met het bereiken van hun verkoopdoelen. 
Door de jarenlange ervaring is L&H Dutch bear in 
staat om klanten in dit proces te begeleiden en  
te ontzorgen.



42

Laan van Malkenschoten 95 • 7333 NP  Apeldoorn
Telefoon: +31 (0) 55 - 540 30 88

info@lhdutchbear.nl • www.lhdutchbear.nl


