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Zoekt u naar een veilige kunstopslag in 

optimale omstandigheden? 

Katoen Natie Art biedt de beste oplossin-

gen op de markt aan. Geconditioneerde 

units (20°C en 52% relatieve luchtvochtig-

heid, zonder seizoensgebonden schom-

melingen) kunnen volledig op maat van 

uw collectie ingericht worden. De gefilter-

de en gezuiverde lucht vormt een stabiel 

klimaat gericht op duurzame bewaring.

Ook de laad- en loszone is geconditio-

neerd en toegankelijk voor vrachtwagens 

tot 20 meter.

De depots beschikken over de nieuwste 

technieken qua ongediertebestrijding. 

Permanente controlepunten worden 

periodiek geïnspecteerd, geëvalueerd  

en vernieuwd. 

Geavanceerde beveiligingstechnieken 

zorgen er mee voor dat ook de waarde-

volste kunstwerken een veilig onderkomen 

vinden. 

Katoen Natie Art garandeert u flexibiliteit. 

Werken kunnen makkelijk in en uit de 

kunstopslag. Iedere vraag wordt 

individueel behandeld om zo de beste 

oplossing aan te bieden. 

Geconditioneerde opslag:  
de nieuwe norm in kunstopslag
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In het niet-geconditioneerde depot van 

Katoen Natie Art heerst er een 

gegarandeerd stabiel binnenklimaat en is 

er plaats voor een grote waaier aan 

collecties. Uw kunstwerken kunnen er 

desgewenst in een volledig afgescheiden 

ruimte worden geplaatst. De privéruimtes 

zijn niet toegankelijk voor andere 

bewaargevers en garanderen u extra 

beveiliging. 

Privéruimtes zijn al beschikbaar al 

beschikbaar vanaf 20 m² en worden op 

maat van de klant gebouwd.

Niet-geconditioneerde opslag met privéruimtes 
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Schilderijen, houten beelden, sculpturen in 

kunststof, textielcollecties, werken op 

papier,… : elke collectie heeft behoefte 

aan een specifieke opslag. 

Katoen Natie Art richt zijn depots in op 

maat van uw collecties.  

Textielcollecties worden uiterst zorgvuldig 

opgehangen en gevoelige objecten 

worden op zuurvrij materiaal geplaatst. 

Ieder werk wordt op een eigen, unieke 

manier benaderd. 

 

Speciaal daartoe ontworpen rekken 

garanderen de veiligste opslag van uw 

schilderijen. Elk rek (44 m² hangruimte) wordt 

optimaal benut en is afgeschermd van 

overige collecties. De rekken zijn individueel 

afsluitbaar en flexibel benutbaar. Via een 

digitaal inventarissysteem zijn we perfect 

op de hoogte van de locatie van ieder 

kunstwerk. 

Katoen Natie Art combineert 160 jaar 

logistieke kennis met de nieuwste trends in 

kunstopslag. We garanderen dat ieder 

kunstwerk voor een korte of lange tijd op 

een optimale manier gestockeerd wordt.

Aangepaste opslag op maat van uw collecties 
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Wenst u meer informatie of wilt u een 

verkennend gesprek of een rondleiding 

in een depot van Katoen Natie Art? 

Neem dan contact op met ons. 

Katoen Natie Art staat helemaal klaar 

om uw werken of collecties op een 

professionele manier te stockeren en u 

met extra diensten te ondersteunen.

Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Wenst u meer informatie?


