
 

KarTent opent ‘kartonnen winkel’ in Utrecht 
 
 
Utrecht, 6 oktober 2021 - De eerste 100% kartonnen winkel is vanaf vandaag open in het hart van 
Utrecht aan de Oudegracht 135.  En als je karton zegt, zeg je natuurlijk KarTent. De winkel van 300 m2 
is omgetoverd tot een belevenis van karton: van kartonnen slaapkamer tot kinderhoek met speelgoed 
en van eetkamer tot kantoor. Verder presenteren wij in de winkel een groot assortiment lampen en 
woonaccessoires. KarTent wil iedereen de ervaring geven van karton, hoe sterk en betrouwbaar 
karton kan zijn.  
 
Van festivals naar winkel 
Na jarenlang met de kartonnen festival tent (de KarTent) de festivalwereld verduurzaamt te hebben, 
heeft KarTent het afgelopen jaar een groot aantal nieuwe, kartonnen, producten ontwikkeld. Allemaal 
met dezelfde gedachte: kwalitatief hoogwaardige producten die een vervanging zijn van veel (plastic) 
producten en daarnaast altijd makkelijk te recyclen zijn. Nu zet KarTent een volgende stap met de 
opening van een eerste fysieke winkel.   
Jan CEO/product designer van KarTent: “Iedereen heeft in het begin zijn twijfels over karton doordat 
men alleen bekend is met verhuisdoosjes - ‘Dat is toch niet sterk genoeg’ - krijgen we vaak te horen. Wij 
willen de mensen in de winkel laten zien, voelen en beleven dat karton een superstevige oplossing is voor 
veel alledaagse producten. Producten die normaal gesproken gemaakt worden van materialen die niet te 
recyclen zijn”.  
 
Meer dan alleen een winkel 
De oplettende bezoeker van de winkel vindt naast de uitgestalde kartonnen producten ook de bron van 
diverse nieuwe weetjes, grapjes en gekkigheidjes over karton. Wist jij bijvoorbeeld dat je met een auto 
over een kartonnen bed kunt rijden? Of hoe karton echt wordt gerecycled? Door simpelweg een QR-code 
te scannen wordt deze leuke informatie zichtbaar. Of wil je je even als een van de Olympische atleten 
voelen, zoals in Tokio, spring dan gewoon op het kartonnen Paperbed, dat KarTent samen met Beter 
Bed ontwikkeld heeft. En speciaal voor Domstedelingen is er een kartonnen replica van de Dom 
ontworpen.  
 
100% kartonnen Producten 
Enthousiaste klanten kunnen hun kartonnen product direct mee naar huis nemen. Vind je het toch een 
te groot pakket, dan zorgt KarTent dat je winkelaankoop gratis wordt thuisbezorgd. Naast tafels, 
bedden, speelgoed, bureau’s, kasten, lampen en kantoor- en leuke woonaccessoires zijn via de webshop 
shop.KarTent.com ook de bekende festival-KarTenten verkrijgbaar, het product waar het allemaal mee 
begonnen is: de 100% kartonnen festival tent.  
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________________________________________________________________________________ 
 
Over KarTent 
KarTent is een Amsterdamse start-up, sinds 2015 actief met verduurzaming van festivalcampings door verkoop van een tent van 
gerecycled karton, ‘de KarTent’. Inmiddels is KarTent een echte kartonspecialist die volledige huizen in kan richten. Van bedden, 
speelgoed, kasten of kantoor artikelen, alles is gemaakt van 100% karton. Karton wordt vaak geassocieerd met dozen, maar de 



 
mogelijkheden met karton zijn eindeloos. Door het gebruikt van Kraft karton zijn de producten super sterk en volledig te recyclen. 
Alle producten worden daarnaast gemaakt in Nederland, om het milieu zo min mogelijk te belasten.  Voor meer informatie: 
www.kartent.com 
 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Timo Krenn, CFO KarTent: 
Telefoon: 020-7865553 
Email: Timo@kartent.com 
 


