OWIND

FAST FURNITURE PARTS & COMPONENTS

WELKOM BIJ HOWIND

Onze passie voor hout en houtproducten drijft ons voort
Als jong en dynamisch bedrijf uit de omgeving van Hannover hebben wij ons
als meesterbedrijf gespecialiseerd in de
productie van klantgericht meubilair op
maat.
In ons vindt u een betrouwbare partner
voor zowel schrijnwerk als binneninrichting. Wij leveren meubelproductie en
interieurbouw in verschillende hoeveelheden of ook geprefabriceerde meubelonderdelen voor individuele projecten.
Bij ons kunt u uw aanbodpakket uitbreiden – zonder investeringen in nieuwe
technologie of extra medewerkers.
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Wij bieden u de route van constructie en
tijdige productie tot logistiek naar bestemming, alles in een hand.
Moderne machines en gedegen vakmanschap zijn de belangrijkste onderdelen
van ons werk met altijd een hoge kwaliteitsstandaard.
Al jarenlang vervaardigen wij in Duitsland
meubelen en meubelonderdelen voor
ambachtelijke bedrijven en de industrie.

Alexander Howind
Meubelmaker en eigenaar
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SAMENWERKING

Het komt allemaal neer op een goede verstandhouding

Van de meubelmaker voor de meubelmaker:
Net als bij het maken van meubelen
komt het bij de afhandeling van projecten op een goede verstandhouding en
samenwerking aan.
Als vakbekwame en flexibele partner
maken wij de onderdelen tot op de millimeter volgens uw specificaties.
Profiteer van de mogelijkheid om standaardwerkzaamheden uit te besteden en
uw kerntaken te optimaliseren.

De productie en levering van afgewerkte
onderdelen zijn nauwgezet op uw productiestroom afgestemd, of het nu gaat
om geassembleerd meubilair of gedemonteerde meubelseries – wij produceren volgens uw wensen.
Wij produceren vrijwel elk soort meubilair en meubelonderdeel:
Van de levering van meubelelementen
voor de binneninrichting van woningen
en winkels tot diverse keukens, kleedkamers, badkamermeubilair, ingebouwde
kasten en meubeldecoraties.
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MEUBELS OP MAAT
Precies zoals u het wenst

Wij zijn er vast van overtuigd dat kwaliteit
op de lange termijn altijd loont.
Daarom gebruiken we voor de productie
van uw meubels hoogwaardige materialen en grondstoffen van gerenommeerde
fabrikanten.
Wij bieden u ook een uitgebreide keuze
uit verschillende decors, die u kunt verkrijgen via onze stalen service.
Zo kunt u de materialen vooraf in de hand
houden en onderzoeken.

Onze producten bieden:
• Uitgebreid aanbod aan materialen van
Pfleiderer Fundermax, Kronospan en
Kaindl (andere fabrikanten op aanvraag)
• Waterdichte PUR-kantenband
• Alle zichtbare zijden van een rand voorzien
• plaatdikte voor de korpus 19 mm
• Achterwanden in 8 mm en 19 mm
• Precies passend beslag
• Stabiele beslagtechniek van Hettich,
Lamello en Blum
• Elk bouwonderdeel is van een label
voorzien
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PRECISIE

Kwaliteit gemaakt in Duitsland

Hoogwaardig meubilair vervaardigen
volgens alle regels van het vakmanschap
is onze competentie en grootste passie.
Met veel engagement voldoen wij tot
in het kleinste detail aan uw meubilaire
wensen.
In onze eigen productievestigingen hebben wij een volledig zicht op het productieproces. Dit maakt het mogelijk om snel
te reageren en dezelfde kwaliteitsstandaard van onze producten te behouden.

Uitgerust met de nieuwste productietechnologie in de vorm van CNC-machines combineren we het traditionele schrijnwerk van de vakman met een
efficiënt productieproces.
Korte levertijden en bewust omgaan met
materialen garanderen
Duitse kwaliteitsmeubelen op maat.
Overtuig uzelf en vraag ons voor uw
project.
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1. BEMETEN

2. INDELING

3. UITRUSTING

4. MATERIAAL

5. TOEBEHOREN

6. OVERZICHT

Stap 1 van 6: bemeten
Hoogte:

1000 mm tot 2400 mm

Nisbreedte:

500 mm tot 4300 mm

Kastbreedte:
Nisdiepte:

400 mm tot 1000 mm

Kastdiepte:
Sokkel:
Opening:

Constructie

Schuiflade
buiten

Schuiflade
binnen

Inlegbord

Kledingstang

Kledinglift

Deur

VOLGENDE

Productprijs in EUR

Opdracht kiezen
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0,00

Product

Bestelsom in EUR

0,00

PRODUCT OPSLAAN

WEBSHOP

Efficiënt configureren en direct bestellen

Om u in de toekomst een tijdbesparend
offerte- en bestelproces mogelijk te
maken, bieden wij vanaf de zomer 2018
een nieuwe webshop voor uw bestellingen. Online en altijd beschikbaar!

Want: meubilair op maat is voor ons de
standaard!
Niet alleen eenvoudige kastsystemen
kunnen met onze configurator ontworpen en online besteld worden.

Via onze webshop kunt u uw gewenste
meubilair bestellen en ook dadelijk aanpassingen configureren – al naargelang
uw wensen en tot op de millimeter.
Kies uit een verscheidenheid van opties
en een al voorgeconfigureerde selectie
van producten.

Ook meer ingewikkelde vormen en
meubelstukken kunt u eenvoudig en
comfortabel volgens uw wensen laten
vervaardigen.
Bestel gemakkelijk online bij:

www.howind-furniture.de/shop
Beschikbaar vanaf de zomer 2018
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