Functioneel meubelbeslag…
functionele cataloog

De wereld van het functioneel meubelbeslag staat nooit stil.
En dus Van Hoecke ook niet.
Ons assortiment wordt continu geperfectioneerd en in de diepte uitgebreid.
Een traditionele, duimdikke, ingebonden cataloog kan onze evolutie niet langer
bijbenen. Onze websites wel: u vindt er altijd de meest recente productgegevens.
Toch blijft in de dagelijkse praktijk een papieren uitgave handig.
Het resultaat? De nieuwe cataloogvorm, die u nu in handen houdt.
Hij biedt u het gemak van een papieren referentiewerk, met een losbladige vorm voor
een snelle bijwerking of aanvulling.
En daar blijft het niet bij. Deze map verzamelt voor u alle catalogen en brochures die
Van Hoecke uitgeeft (Van Hoecke, Orgalux, Halux, enz.).
Onze visie, strategie en aanpak zijn niet aan snelle verandering onderhevig.
Die gegevens bundelen we daarom binnenkort in de gebonden bedrijfsbrochure, die
u ook een plaatsje kan geven in deze map. Meer hierover begin 2005.
Ontvangt u inmiddels bijkomende Van Hoecke-info via onze vertegenwoordiger, de
post of het web? Maak het u dan gemakkelijk en steek ze ook meteen in deze map in
de katern ‘Mijn gegevens’. Zo blijft u altijd up-to-date in functioneel meubelbeslag!

Met vriendelijke groeten

Peter Van Hoecke

DE SNELLE MEDIA

De losbladige vorm van deze catalogus maakt regelmatige bijwerkingen mogelijk. Zo kan
hij de constante productevolutie van Van Hoecke bijbenen.
Toch is er nog beter: de Van Hoecke websites. Krachtige, gebruiksvriendelijke werkinstrumenten en databanken die onze innovaties op de voet volgen.
Wilt u de meest actuele aankoopprijs of technische specificaties, instant afdrukbaar?
Promoties en nieuwtjes? On line bestellen zonder omhaal? Voeg dan zeker
www.vanhoecke.be toe aan uw favorieten!
Uw vHisie-wachtwoord
In de katern ‘Mijn gegevens’ vindt u uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord
voor vHisie. Dat is de krachtige e-commerce-oplossing voor functioneel meubelbeslag.
U kijkt als het ware 24 op 24 uur bij ons binnen. Voorraad, prijzen, orderopvolging,
levering ... u volgt het in real time vanop uw scherm! En dit voor alle producten van Van
Hoecke/Blum, Halux en Tandem Box. Bereikbaar via www.vanhoecke.be > E-commerce.
Hebt u nog geen vHisie-wachtwoord? Vraag het dan meteen aan met het faxblad dat u
vindt in de katern ‘Mijn gegevens’.
www.vanhoecke.be
Eén webadres opent alle ‘Van Hoecke-deuren’: www.vanhoecke.be
■ Toegang tot alle catalogen: Van Hoecke, Blum en Halux. Bijgewerkt tot op de dag,
voor elk product inclusief technische karakteristieken, maatvoeringen, montage en
bestelgegevens. In het handige pdf-formaat (Acrobat) om probleemloos af te drukken.
■ Hebt u een vHisie-paswoord (zie hierboven)? Dan volgt u in ‘real time’ uw bestelling.
■ Recente productinfo en weetjes voor uw inspiratie.
■ Doorklik naar de websites van Tandem Box en Orgalux.
Tandem Box website
■ Bereikbaar via www.vanhoecke.be > Producten > Tandem Box
■ Online-offerte of -bestelling zonder franjes.
■ Hebt u een vHisie-wachtwoord (zie hierboven)? Dan berekent u meteen zelf de prijs.
Orgalux website
■ Bereikbaar via www.vanhoecke.be > Producten > Orgalux of via www.orgalux.com
■ Ultieme tips over de ingenieuze Orgalux-oplossingen en het ‘Dynamic Space’-concept.
■ De geografische zoekfunctie leidt de bezoekers naar úw showroom.
■ Volledige productcataloog met beschrijving en consumentenprijs.
■ Lijst van alle keukenfabrikanten die Orgalux gebruiken en de beurzen waarop Orgalux
gepromoot wordt.
Dynalog cd-rom van Blum
■ Elektronische cataloog én planningsprogramma.
■ Vlot kiezen van de geschikte laden.
■ Snel bepalen van de maatvoeringen van corpus- en frontboringen.
■ Correct bestellen van de automatisch samengestelde onderdelenlijst.
■ De cd-rom met de Dynalog Light-versie zit gratis bij de Blum-cataloog. Die kunt u
bestellen met het faxblad dat u vindt in de katern ‘Mijn gegevens’.
■ Bevalt het programma u? Bestel dan de Dynalog Full-versie bij Van Hoecke. Met deze
krachtige software importeert u bijvoorbeeld technische tekeningen probleemloos in
CAD-programma’s.

Bedrijfsinfo

SCHARNIERSYSTEMEN

In deze Van Hoecke-cataloog ontdekt u ons
assortiment voor de vakman.
Hebt u een vraag? Aarzel dan niet en stel ze
ons. Als collega is het ons een eer u met
raad en daad bij te staan. Zodat úw klanten
jarenlang en zorgeloos van uw meubelen
zullen blijven genieten.
Wenst u de volledige Blum-cataloog? Geen
probleem: een telefoontje of mailtje naar
Van Hoecke volstaat.
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FUNCTIONEEL MEUBELBESLAG

Wij vertrouwen hiervoor op de beroepseer
en reputatie van Blum, de toonaangevende
Oostenrijkse producent, wiens verdeler Van
Hoecke voor de Benelux is. Waar nodig
verrijkt met producten van Agoform, Baliko,
BBP, Elektra, Hekna, Hetal, Ninka, Terno,
Thomas Regout en Titus.

VER
K

EN
OP

Wij laten uw meubelonderdelen openen en
sluiten, draaien en glijden. Scharnieren,
ladeglijders, ladesystemen, cilindersloten,
enz. die werken en ... blijven werken, hoe
intensief ze ook gebruikt worden in keuken
en badkamer, kantoor en interieurbouw.
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Van Hoeckes eerste liefde resulteert in een
expertise die teruggaat tot 1968. Zoekt u
kwaliteitsbeslag voor kastmeubelen, waaraan zeer hoge gebruikseisen worden gesteld? Dan komt u automatisch bij Van
Hoecke terecht.
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Wij streven ernaar om zowel de meubelmaker als de
meubelverkoper, de meubelmonteur als de meubelkoper tevreden te stellen.

PRAKTISCH MEUBELCOMFORT

Een keuken gaat gemiddeld 20 jaar mee. Gebeurde de planning en indeling niet correct?
Dan blijven er na de initiële esthetische opwinding, 19 jaar en 11 maanden van ergernis
en frustratie. Daarom bundelde Blum, de functionele keukenexpert, al zijn ervaring in:

Dynamic Space
Totaalconcept voor een
optimale keukenplanning.

Orgalux
Praktische organisatie en
indeling van de keukenladen.
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DYNAMIC SPACE

Uiteraard moet een keuken mooi zijn. Maar eerst en
vooral moet ze optimaal ingedeeld worden door een
uitgekiende planning. Blum stelt zijn meesterschap ten
dienste met een totaalconcept, dat Dynamic Space heet.
Dynamic Space steunt op vier basisprincipes, die ervoor
zorgen dat de indeling van de keuken perfect afgestemd
is op de kook- en leefgewoontes van zijn gebruikers:
1. Voldoende opbergruimte
"Uiteraard", denkt u. Toch stelt tweederde(!) van alle
keukenkopers te laat vast dat ze te weinig bergruimte
hebben. De oplossing? De geniale zoneplanner van Blum
berekent de benodigde bergruimte in functie van de
leefgewoontes (www.DynamicSpace.com > Zoneplanner
starten).
2. Uitgekiende werkstroom
Dynamic Space gebruikt 5 keukenzones: bevoorraden,
opbergen, spoelen, voorbereiden en koken. Evident?
Ja, tot u merkt hoe Dynamic Space met deze 5 zones
jongleert. Om met die keukenopstelling voor de dag te
komen die resulteert in de minste onnodige bewegingen.
En dat is broodnodig: in een gemiddelde keuken vinden
elke dag 360 handelingen en loopbewegingen plaats.
Op 20 jaar zijn dat er 2,6 miljoen, goed voor 2000
kilometer. Dynamic Space reduceert deze afstand met 25
procent!

Bevoorraden

Voorbereiden

Opbergen

Koken & bakken

Spoelen & afval

3. Betere ergonomie
Onderkasten met deuren? Niet bij Dynamic Space, dat
alleen laden gebruikt. Die geven meteen overzicht zonder
door de knieën te gaan of erop te moeten zitten.
4. Vlotte toegang
Met volledig uittrekbare laden met Blum-beslag wordt de
gehele lade-inhoud benut. Het unieke Blumotion-remsysteem zorgt ervoor dat de lade bij sluiten perfect afremt
en geruisloos sluit.
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NIEUWE KASTCONCEPTEN

Hoogdravende theorieën over de beste keukenindeling
zonder concrete toepassingen? Niet bij Dynamic Space!
Blum ontwikkelde voor de keukenzones specifieke kasten
die invulling geven aan het concept:
Ergonomische voorraadkasten
Hoge en brede voorraadkasten vormen in de zone ‘bevoorraden’ de ergonomische evolutie van de apothekerskasten. Want bij Dynamic Space trekt uw klant alleen die
lade uit, die hij ook nodig heeft – niet het hele gewicht van
een gigantische trekdeur. Bovendien is de inhoud zo ook
beter bereikbaar.
U-vormige spoelbaklade
Gedaan met de verloren ruimte onder de spoelbak. De
spoelbaklade met unieke U-vorm biedt een zee van ruimte
aan schoonmaak- en poetsmiddelen. Uiteraard zonder
bukken!
De lade eronder kan het systeem voor afvalsortering
herbergen; het Blum-beslag zorgt ervoor dat deze intensief gebruikte lade geen krimp geeft.
Ingenieuze hoekkast
De hoekkast met laden is voor de zone ‘voorbereiden’ het
ergonomische alternatief voor de draaicarrousel. Want
net in de hoek is veel plaats op het werkvlak; daar hoort
dan ook het werkmateriaal te zijn.

Meer informatie over gemonteerde laden op maat,
de spoelbaklade en de hoekkast :
zie ‘Meubelcomponenten op maat’
Meer praktische informatie over Dynamic Space vindt u
in onze Keukengids en op de website :

www.dynamicspace.com
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HET RECEPT VOOR EEN PRAKTISCHE KEUKEN

Ergonomisch indelen en organiseren ... wat Dynamic
Space voor de keuken als geheel doet, doet Orgalux voor
de laden zelf. Orde = overzicht = tijdswinst!
Creatief en geniaal: dat zijn de codewoorden voor het
uitgebreide Orgalux-assortiment, dat voor elk probleem
een oplossing vindt. Of neen: de beste oplossing vindt.
Uitgekiende indelingen voor laden en voorraadladen.
Van de vanzelfsprekende bestekindeling tot bordenhouders, messensets en flessenladen: alles krijgt zijn
geordende plaats.

WIJ RICHTEN UW SHOWROOM IN

Orgalux is de essentie van ‘praktisch’. Maar hoe leg je
‘praktisch’ ... praktisch uit?
Door het uw klant aan den lijve te laten ondervinden.
Daarom richt Van Hoecke uw showroomkeuken volledig
in. Inclusief lade-indelingen én echte voorraad zoals
flessen, meel, cornflakes, bestek en borden. Zodat uw
klant van de ene verbazing in de andere valt én zichzelf
overtuigt.
Bovendien krijgt uw ingerichte toonzaal een vermelding
op onze Orgalux-website (www.orgalux.com) zodat de
prospecten bij u terechtkomen!
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EENVOUD TROEF
■

Bestelling? Geen puzzelwerk:
1 complete ladenset = 1 code = 1 prijs.

■

Levering? Idem dito: per commissie,
perfect verpakt en geëtiketteerd.

■

Brochures? Wij zorgen ervoor, met of zonder uw
bedrijfslogo.

■

Showroom? Wij richten hem in, inclusief gratis
displays en stickers ‘Orgalux-inside’.

■

Opendeurdag? Wij vermelden hem gratis op de
Orgalux-website.

■

Reclame? De gespecialiseerde pers en de
consumentenpers wijden met de regelmaat van een
klok aandacht aan de Orgalux-nieuwigheden.

■

Beurzen? Orgalux is aanwezig op diverse woonbeurzen zoals Batibouw (Brussel) en de Woonbeurs
(Amsterdam).

■

Website? www.orgalux.com voor u en voor uw
klant:
■

Volledige productcataloog met beschrijving en
consumentenprijs.

■

Prospecten vinden de weg naar úw showroom in
de rubriek ‘Waar kopen?’

De talrijke voordelen van ORGALUX, ontdekt u op onze
website :

www.orgalux.com
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MEUBELCOMPONENTEN OP MAAT

®

Hedendaags meubeldesign speelt graag met
aluminium en glas in combinatie met de traditionele
materialen. Betekent dit dat u ook moet investeren in
knowhow en machines om deze materialen te bewerken? Helemaal niet: Van Hoecke kwijt zich wel van
deze taak. Zodat u zich kunt concentreren op ontwerp, verkoop en montage.
In 1999 startte Van Hoecke met de productie van de
Halux-lijn: strakke keukencomponenten van aluminium en glas voor de meubelindustrie. Een concept
dat aanslaat: in 2003 werd Halux omgevormd tot een
afzonderlijke entiteit (NV). Aluminium meubelframes,
sokkels en kaderdeuren met glasvulling, trolleys,
bevestigingssystemen en grepen: we maken het
op maat en leveren het kant-en-klaar, compleet
gemonteerd.
En de verdere evolutie naar co-makership staat niet
stil. Waarbij Van Hoecke zich kwijt van de ‘vervelende’ of tijdrovende taken, zodat u zich kunt concentreren op de eindassemblage en de verkoop.
Een voorbeeld? De Tandem Box-laden! Het invullen
van een bestelformulier volstaat om 72 uur later
kant-en-klare laden bij u te laten leveren. Fout- en
naadloos machinaal vervaardigd, mét Blum-beslag
en per commissie piekfijn geëtiketteerd. U moet
alleen nog de fronten bevestigen en eindmonteren.
De totale tijdswinst? Meer dan 80%!
Ander voorbeeld: de op maat gemaakte hoekkast
met laden die ú heel wat kopzorgen bespaart.
Uw voordelen:
geen investering in nieuwe machines;
■ geen investering in stock van basismateriaal;
■ elke confectionering mogelijk.
■

Op maat
1

