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WINI

WINI Büromöbel is een duitse industriële meubelfabriek met meer dan 100 jaar ervaring. Een familiebedrijf  
waar inmiddels de 3e generatie de leidingheeft.
Opgericht in1908 in Coppenbrügge en vandaag de dag uitgegroeid tot een vooruitstrevende en innovatieve  
Duitse onderneming.

Met ca. 250 medewerkers en een omzet van ca. 44 miljoen behoort WINI sinds 2001 tot de ‘TOP 100’ van  
de Duitse middenstand.
Verspreid over Duitsland heeft WINI InfoCenters in o.a. Berlijn, Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt
en Stuttgart.

Het InfoCenter in Nederland wordt sinds 2001 gerund door WINI Kantoordesign en is gevestigd in Waalwijk.  
WINI Kantoordesign is verantwoordelijk voor alle uitleveringen in de Benelux.

WINI kantoordesign beschikt over een eigen montageteam met vakbekwame en VCA gecertificeerde  
monteurs en tevens een eigen interieurarchitecte voor ontwerp en visualisatie.

• ISO 9001,  ISO 14001 en EMAS gecertificeerd

• Meubelprogramma’s Quality Office gecertificeerd

• Alle productlijnen conform ‘Der Blaue Engel’

• Diverse productlijnen met prestigieuze awards onderscheiden

• 5 jaar na-levergarantie op verslijtbaredelen

• 2 jaar fabrieksgarantie, onoordeelkundig gebruik uitgesloten

• Snelheid, flexibiliteit enkwaliteit

• Mogelijkheid tot klantspecifieke oplossingen middels speciaal werk door eigen productontwikkeling en  
modulaire productconcepten

• Maatschappelijk verantwoorde onderneming

• Bewezen betrouwbaarheid door referenties en europese raamcontracten



WINEA PRO

Tafelsysteem



WINEA ECO

Tafelsysteem



WINEA STARTUP

Tafelsysteem



WINEA FLOW

Tafelsysteem



WINEA PLUS

Tafelsysteem



WINEA MAXX

Kastsysteem



WINEA MATRIX

Kastsysteem



WINEA SLIM

Opslagsysteem



WINEA SINUS

Akoestiek



WINEA SONIC

Akoestiek



WINEA-X

Paneelsysteem



TWISTER

Klaptafel



WINEA ID

Baliesysteem



WINEA TOOLZ

opbergsysteem



CONNECTION

Lounge & softseating



CONNECTION

Lounge & softseating



CONNECTION

Lounge & softseating



STOELEN

Bureaustoelen en
bezoekersstoelen



REFERENTIES



REFERENTIES

Deltares, Delft
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REFERENTIES

Cocensus, Alkmaar



REFERENTIES
Deltares, Delft



REFERENTIES

Rabobank, Waalwijk



REFERENTIES
Rabobank, Den Helder



REFERENTIES

Velde Groep, Den Bosch



REFERENTIES
Velde Groep, Den Bosch



REFERENTIES

Wintertaling, Amsterdam





En meer:



DUURZAAMHEID

Voor WINI is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al meer dan 20 jaar een vanzelfsprekend bedrijfsprincipe. Wij erkennen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid naar onze 

klanten, leveranciers,  medewerkers en omgeving. Het bewijs hiervan is vastgelegd in een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementprogramma (DIN EN ISO 9001/14001) maar ook in de EMAS III 

verordening (EG 1221/2009). Al sinds de oprichting van onze fabriek in 1908 zijn we gevestigd in het bosgebied van het Wesserbergland in Duitsland. Omgaan met onze omgeving zit ons in het bloed.

Naast een ecologische en grondstof besparende productie (Onze fabriek wordt verwarmd door verbranding van houtresten dit bespaart 80.000 liter stookolie per jaar.)

worden ook de meest gunstige duurzame concepten ontworpen in de productontwikkeling. Alle huidige meubelprogramma’s van WINI hebben een bovengemiddeld lange levensduur. De product programma’s 

zijn rondom modulair,  veranderbaar en laten zich gemakkelijk aanpassen aan diverse eisen.

Al bij de materiaalselectie voor onze productie kiezen wij voor de toepassing van gerecyclede cq. recyclebare en makkelijk te scheiden componenten. Hierbij is voor WINI de nauwe samenwerking met 

gecertificeerde toeleveranciers  een vanzelfsprekendheid.

Het vervoer van producten en materialen geschiedt door het door logistieke afdeling van WINI met het wagenpark in eigen beheer. Hierdoor zijn we in staat volgens onze eigen duurzaamheidscriteria te vervoeren. 

Onze vrachtwagens  voldoen aan de actuele milieunorm EURO-5. Bij het aanschaffen van nieuwe vrachtwagens wordt speciaal gekeken naar het laagste verbruik en uitlaatgasemissie. De chauffeurs van WINI

hebben allen een rijtraining volgens het “Nieuwe  Rijden” doorstaan om zo met het laagste verbruik en uitlaatgasemissie te rijden.

Om het milieu te ontzien beperken wij de verpakking van onze producten en materialen tot een minimum door een zowel eenvoudig als zeer duurzaam systeem te hanteren; WINI verpakt in gerecyclede vilt-

dekens. De meubels van WINI  worden in dekens beschermd, die na het plaatsen bij u als klant, door onze eigen chauffeurs/monteurs meegenomen worden om wederom permanent gebruikt te worden. 

Dekens die onbruikbaar zijn geworden worden gerecycled en  komen als gerecyclede dekens bij ons terug. Met dit systeem bereiken wij een besparing in verpakkingsmateriaal van 90%.

KWALITEIT

Als innovatieve middelgrote onderneming is WINI er op aangewezen producten van hoge kwaliteit aan te bieden, om ons in deze open Europese en internationale markt te kunnen onderscheiden. Hierdoor

prevaleren wij kwaliteitsconcurrentie boven prijsconcurrentie. Dat waarborgt het merk WINI MijnBuro.

WINI kwaliteit omvat niet alleen hoogwaardige materialen en geavanceerde functionaliteit van onze producten: Het omvat ook de ergonomische kwaliteit – verantwoordelijk voor een goede

werkomgeving voor de mens- en de  ecologische kwaliteit die een resource-efficiënt gebruik van energie en materialen en alle mogelijke recycling vereist.

Ook de geïntegreerde kwaliteitseisen ISO 9001 worden getest en gecertificeerd tijdens de jaarlijkse audits. Continu verbeterde resultaten leiden tot transparante en efficiënte processen binnen het bedrijf, 

detecteerbaar voor onze  klanten en partners. Door de voortdurende ontwikkeling van het kwaliteit management systeem, willen we onze positie in de markt ten opzichte van onze concurrenten verbeteren en

garant staan voor een continue groei van het bedrijf.

DESIGN

Goed design is een onderscheidend concurrentievoordeel. Goed design maakt producten niet alleen mooi, maar is tegelijkertijd functioneel, tijdloos en daarmee duurzaam en milieuvriendelijk.

Goed design verbindt ergonomische eisen met technische innovatie.Goed design geeft antwoord op vragen over de eisen van de markt en een moderne, industriële productie.

Als stichting lid van de German Design Council is WINI zich bewust van de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardig product design. WINI design is tijdloos consistent, helder en functioneel. 

Vaak zijn het de details die de  WINI meubels hun individuele karakter en onderscheidend vermogen geven.

Binnen de WINI productontwikkeling werkt een eigen WINI design team, samen met constructeurs, externe experts, leveranciers en ervaren modelbouwers uit de eigen productie aan de omzetting

van productideeën naar  praktijkoplossingen. Onder het motto „Maximaal functioneren in een gereduceerde vorm“ ontstaan dus - volgens het systeemconcept - meubels voor duurzame, flexibele en

tijdloze inrichtingsoplossingen.

In aanvulling op de toekenning van de German Design Award, de Red Dot Award, de iF Design Award en de Plus X Award zijn er vele andere nationale en internationale design awards die voor de hoge

kwaliteit van het ontwerp van de WINI productengetuigen.
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Telefoon: + 31 416 - 650 109  |  Fax: + 31 416 - 650 108 | info@wini.nl | www.wini.nl

https://itunes.apple.com/app/wini.-mein-buro./id498966274
https://www.facebook.com/winikantoordesign
https://www.instagram.com/winikantoordesign/
https://www.linkedin.com/company/wini-kantoordesign
https://nl.pinterest.com/wini_mein_buero/
https://www.youtube.com/user/WINIBuero
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