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Hier zijn we geboren,
hier liggen onze roots.
Vepa is een Drents bedrijf. Dat betekent
dat we er een nuchtere werkwijze op
nahouden. Geen poeha.
Dat betekent ook dat we altijd vooruit
willen. In beweging blijven. Daardoor
krijgen we de nieuwe inzichten en ideeën
waarmee we u willen verrassen.
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We maken doelbewuste keuzes
voor duurzame materialen.
Duurzaam ondernemen moet eerlijk gebeuren. Het
mag geen marketingtruc worden. Daar waar wij
echte duurzame verbeteringen zien in onze werkwijze passen we ze direct toe.
Goed voorbeeld daarvan zijn onze ladeblokken en
kasten. Die maken wij van hout in plaats van metaal.
Bij de productie van hout wordt aanzienlijk minder
CO2 uitgestoten dan bij metaal. Onderstaande
berekeningen van de TU Delft van januari 2011
geven de verschillen aan (LCA berekeningen tonen
een vergelijkbaar verschil).
CO2 uitstoot in kg:
Houten ladeblok (van Vepa)
46

Stalen ladeblok (uit Nederland)
123

Stalen ladeblok (uit China)
137

Bron TU Delft
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Uw ideale werkplek is
onze inspiratiebron.
We hebben allemaal een ander beeld bij de
ideale werkplek. Toch is het voor de meeste
mensen niet weggelegd op het strand of bij
een rij knotwilgen te werken.
Al die werkplekken zijn voor ons dé
inspiratiebron om mooie meubels te blijven
maken. Een inspirerende omgeving, dat is
het doel.
Vepa meubelen voldoen aan de actuele
NEN normen.
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Achmea Leiden

Achmea is historisch gezien een fusiebedrijf en wil het
beste van de organisaties bij elkaar brengen. Mensen zijn
tienduizend keer sneller en beter geïnformeerd dan tien
jaar geleden. Dat geldt ook voor klanten. Daar moet je
op anticiperen. Door slimme ict-oplossingen en door de
Vepa werkplekken en meubelen die aansluiten bij de
informatiesnelheid van morgen. En het uiteindelijke
resultaat? Een hogere productiviteit.
Het nieuwe compacte gebouw van Achmea in Leiden is
ontworpen door VVKH architecten.
Akoestische schuifdeurkasten

Step 4 in combinatie met Inside Out
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Step 4 zit-sta workbench

Step 4 in combinatie met Inside Out
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Staand vergaderen is gezonder,
sneller en efficiënter.
Maar zitten mag natuurlijk ook.
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Het Nieuwe Werken volgens Achmea.
Veel ruimte voor overleg en samenwerken en daarnaast geconcentreerd
kunnen werken.
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Met de multifunctionele brug Inside Out,
een facilitaire alleskunner met stijl, zijn
beeldschermen en verlichting geïntegreerd
en alle bekabeling weggewerkt.
Ideaal voor de gebruiker en het facilitair
beheer.
Meer Inside Out op pagina 28.
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Step 4

Step 4

De ontwerpers Bart van Muylders en Markus Dürr
werken vanuit hun designstudio’s in respectievelijk
Antwerpen en Stuttgart. Sinds 1999 werken ze
uitsluitend samen aan hun ontwerpopdrachten en
hebben ze een internationale reputatie opgebouwd in
het ontwerpen voor de Europese woon- en
kantoormeubelmarkt. Ze hebben de bureausystemen
Step, Take 4 en de multifunctionele brug Inside Out
voor Vepa ontworpen.

InBetween tussenwanden: een metalen
kader met stof omkleed. Optioneel
voorzien van akoestische vulling.
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Step 4

Step 4
Step 4 workbench

Step 4 werkplek met akoestische Q-store draaideurkast

Step is een bureauconcept met verschillende verschijningsvormen. Varianten: vaste hoogte, instelbaar, verstelbaar en zitsta. Voldoet aan de nieuwe Europese Norm NEN-EN 527:1.
Facilitair zeer interessant door de eenvoudige (de)montage.
Step 4 kenmerkt zich door de zijpanelen waarbinnen ruimte is
voor diverse voorzieningen en overtollige kabels.
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Optioneel leverbaar met elektrische hoogteverstelling

De kabelgoot is tweezijdig kantelbaar en
daardoor altijd goed bereikbaar
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Step 1 & 2

Zit-sta werkplekken Step 1 bij DUO Groningen

Step 1
Slinger verstelbare uitvoering

Step 1 & Step 2 met houten Scala roldeurkasten

Step 2
Elektrisch verstelbare uitvoering
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Clicksysteem Step 1
voor eenvoudige
hoogteverstelling

Kleuraccenten bij Step 1
mogelijk bij pootkapje
en teen

Clicksysteem Step 2
voor eenvoudige
hoogteverstelling

Kleuraccent Step 2
mogelijk bij pootkapje
en onderrand voet
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Advin Hoofddorp

Houten schuifdeurkast

Voor Advin Adviseurs en Ingenieurs regio Noordwest heeft
Vepa een transparant en flexibel interieur gerealiseerd voor
het nieuwe kantoorpand in Hoofddorp. Er is gekozen
voor rustige kleuren met houtfineer als contrast. Het
fineer dat onder meer is gebruikt voor de trap in de vide
hebben we doorgetrokken in de directiewerkplekken en
zelfs in de schuifdeurkasten. Architectenbureau Greiner
Van Goor Huijten Architecten BV tekende voor het
geslaagde ontwerp van het kantoorgebouw.

Elise vergaderfauteuils en Step 4
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Step 4 werkplek
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Fiero barkrukken en akoestische
schuifdeurkasten.

Werkplekken Step 4 met akoestische
tussenwanden.
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De akoestische schuifdeurkasten met
een hoogte van 5 of 3 ordners, dragen
bij aan een optimale akoestiek.
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Inside Out

Inside Out:

Onze visie op
Het Nieuwe Werken

A4 opbergvak

Verrassende creaties met
flexibele panelen

ICT-voorzieningen
ingebouwd

LED-verlichting
ingebouwd

Ruimte voor uw
thin-client

Keuze in
inlegpanelen

Dé oplossing voor uw bekabeling

Nooit meer losse kabels en snoeren
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Inside Out

Inside Out is ontworpen vanuit
het idee dat alle techniek is
losgekoppeld van het bureau
en ondergebracht in een brug.
De brug wordt ook toegepast als
statafel, leestafel of bijvoorbeeld
balie.

Ontmoetingsplek voor overleg

Prettige akoestiek met de geperforeerde panelen

Strakke vormgeving draagt bij aan een overzichtelijke werkomgeving
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Inside Out

Inside Out:
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Facilitaire alleskunner
met stijl
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Gemeentehuis Coevorden

Het Hof van Coevorden is het nieuwe gemeentehuis van
Coevorden waarin ook een danszaal, twee popruimtes, een
bankfiliaal en het centrum voor de kunsten is gevestigd.
Centraal kenmerk van het plan van architectenbureau Rau
was het behoud van de voormalige vestingwal die in het
gebouw zichtbaar is gemaakt.
In samenwerking met interieurarchitect Groen + Schild
heeft Vepa de inrichting geleverd.

Edge werkplekken

Onix flexibel tafelsysteem
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Edge werkplek-vergadercombinatie
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Houten lockerkasten met
elektronisch slotsysteem

Individuele opbergmogelijkheden met
de akoestische schuifdeurkasten

Edge werkplek-vergadercombinatie
Akoestische schuifdeurkasten
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Edge werkplek-vergadercombinatie
Loungebanken
Inside Out multifunctionele brug

Het Nieuwe Werken volgens
Gemeente Coevorden:
loungebanken, ‘aanlandwerkplekken’ en trendy zithoeken
voor informeel of formeel overleg.
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Inside Out brug gecombineerd met
akoestische schuifdeurkasten
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Edge

Edge
Edge werkplek met aanlandtafel

Edge heeft door de bladconstructie een minimalistische uitstraling
In het Edge bureauprogramma komen vorm, functie en
ergonomie op een perfecte manier samen.
Het 42 mm dikke werkblad gaat naadloos over in het frame met
een strak lijnenspel als resultaat. Edge is uiteraard in hoogte
instelbaar, met slinger verstelbaar of elektrisch verstelbaar.

Combinatie van werk- en overlegplek
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Edge basic

Edge basic
Edge is eenvoudig te herkennen aan het
kenmerkende ‘zwevende’ blad.

Edge vergadertafel

Optioneel is een handige kabelgoot leverbaar die 2-zijdig kantelbaar is
Elektrisch verstelbare uitvoering
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Dura Vermeer

Het nieuwe hoofdkantoor van de divisie Infra van bouwconcern Dura Vermeer is ingericht met werkplekken van
Vepa. Bureau Edge werd ontwikkeld vanuit de ontwerpvraag van Dura Vermeer. Het ontwerpteam van Vepa
had hierop een perfect passend antwoord. In dit concept
heeft het tussenliggende werkblad dezelfde dikte als de
frameconstructie, waardoor een prachtig minimalistisch
lijnenspel is gecreëerd.

Houten schuifdeurkasten

Edge werkplek met overlegplek
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Akoestische houten schuifdeurkasten gecombineerd met Edge
werkplekken. Speciaal ontworpen
voor Dura Vermeer en wegens
succes opgenomen in het
standaard assortiment.
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Take 4 & Take 0

Take 4
Bij Take 4 kun je eenvoudig een onbeperkt aantal
werkplekken koppelen. Het bureau is hoogteinstelbaar met een eenvoudig clicksysteem, met
slinger verstelbaar of elektrisch verstelbaar.

Rabobank Utrecht: OIII Architecten: verantwoordelijk partner/interieurarchitect Eric Wezenberg,
meewerkend interieurarchitect Cathelijne Vreugdenhil Fotografie: Studio Christiaan de Bruijne

Take 4 werkplek

Take 4 combinatie van werken en overleg

Take 4 heeft optioneel een voorgemonteerde stekkerdoos waardoor
kabels netjes uit het zicht zijn. Bovendien is Take 4 eenvoudig in hoogte
instelbaar.
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Take 4 & Take 0

Take 4 workbench met zichtpaneel van matglas

Take 0

Take 0 is in basis hetzelfde bureau
als Take 4. Kenmerkend verschil is
het frame. Solide en 0-vormig.
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Take 4
kast Q-store
houten ladeblok
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BinckBank

Het hoofdkantoor van BinckBank in Amsterdam is met 600
Vepa werkplekken ingericht. De bedrijfscultuur kenmerkt
zich door durf, handelsgeest, toewijding, standvastigheid
en nuchterheid. En daar passen wij van Vepa precies bij.
Naar een ontwerp van interieurarchitect Arnold Schoordijk
is op basis van Step 4 bureaus, speciale tussenkasten en
akoestische schuifdeurkasten een prachtig hoofdkantoor
ingericht met voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor
de toekomst.

Houten tussenkasten
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Individueel in hoogte verstelbaar
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BinckBank

Akoestische
schuifdeurkasten
gecombineerd met
Step 4 werkplekken
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InBetween scheidingswanden
en houten tussenkasten
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BinckBank

Slimme oplossing
voor uw CPU

Het Nieuwe Werken volgens BinckBank:
Flexibele werkplekken voor iedereen
met individuele opbergruimte in de
geïntegreerde houten bureaukasten.
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Opbergen

Schuifdeurkasten
Houten schuifdeurkasten passen zich qua
design naadloos aan bij werkplekken en
vergadertafels.

Zelfde houtfineer op tafel en kast

Houten schuifdeurkasten bieden een
milieuvriendelijk alternatief voor metalen
schuifdeurkasten. De houten schuifdeurkasten
zijn PEFC en FSC gecertificeerd.

Speelse achterwand van stof met akoestische functie

De basis schuifdeurkast: standaard met of
zonder perforatie verkrijgbaar

De luxe uitvoering kan worden voorzien
van bijzondere achterpanelen
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Opbergen

Met een stoffen achterwand verbetert u snel de
akoestiek. Bovendien prachtig om te zien.

Robuust en toch stijlvol. Onze houten
schuifdeurkasten zijn breed inzetbaar.
U bepaalt zelf de indeling.
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Opbergen

Kast met Ingebouwde tv, veel gebruikt
voor videoconference

Speciale plafondhoge kasten

Met de akoestische deuren
is het prettiger werken

KQ2-20 en KQ2-40 met extra topblad

Q-Store

Keuze uit een metalen frame of houten sokkel

62

63

Opbergen

Scala
Een unieke combinatie van een houten en stalen
roldeurkast inéén. Maximale opbergruimte door
het metalen binnenwerk, sfeervolle uitstraling
door de houten ombouw.

Scala 5, 4, 3 en 2

Hangmappenraam

Raadpleegplank

Keuze uit meerdere indeelsets

Scala 3

Legbord voor laterale
hangmappen
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Opbergsysteem voor Oblique Tub
mappen
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Opbergen

K-Store

houten roldeurkasten

K-Store KR3, KR5, KR4 en KR2

KR3
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Opbergen

LT3

LF4

LT3

Lockers

Ladeblokken
Keuze uit diverse
elektronische slotsystemen

LF4

Naamkaarthouders
Keuze uit meerdere indelingen
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LF4
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PEFC keurmerk
Van hout met het PEFC keurmerk weet je zeker dat het uit
een goed beheerd bos afkomstig is. Het PEFC keurmerk geeft
aan dat een product afkomstig is uit bossen die volgens de
PEFC normen worden beheerd. Deze normen zijn opgesteld in
internationale samenwerking tussen 149 landen.
Onafhankelijke controleurs kijken of de boseigenaar de PEFC
normen naleeft. Als dat zo is verkrijgen de boseigenaren
daarvoor een PEFC Certificaat. Hun bos is dan aantoonbaar
duurzaam beheerd, op een manier waarbij de natuur wordt
beschermd, de rechten en veiligheid van werknemers en
inheemse bevolking worden gerespecteerd en het geoogste
hout geld oplevert. Anno 2011 zijn er wereldwijd al meer dan
475.0000 PEFC-gecertificeerde boseigenaren. Zij beheren bos
dat blijft!

Veilig en gezond werken
met Vepa meubelen.

Veilig en gezond werken met Vepa meubelen. Om
dat transparant te houden voor eindgebruikers en
betrokkenen voldoen de producten en diensten aan
onafhankelijke normen en kwalificaties. Op de
samenstellingsetiketten van de afzonderlijke producten
staan per product de overige specificaties vermeld.

Technische Universiteit Delft
Om voortdurend verbeteringsstappen te kunnen maken werken
we samen met de faculteit Design for Sustainability van de
Technische Universiteit Delft onder leiding van professor
Han Brezet. Daarnaast voert de TU Delft onpartijdige en
transparante analyses uit op het gebied van LCA’s en Eco-costs.
Samen kijken we hoe het beter kan.

FSC keurmerk
Het Forest Stewardship Council is een bekende internationale
organisatie die een duurzaam en verantwoord beheer van
de bossen stimuleert. Met CoC-certificering. CoC, Chain of
Custody, staat voor alle gecertificeerde schakels in de keten
tussen bos en eindconsument die voldoen aan eisen als
traceerbaarheid, identificatie en scheiding van goederen.

MVO Nederland
Vepa heeft via de Centrale Bond van Meubelfabrikanten een
convenant opgesteld en is partner van MVO Nederland.

Made in Holland
Ecolabel keurmerk
Ecolabel textiel is aantoonbaar milieu-vriendelijker. Het
Europees Ecolabel is het Europese milieukeurmerk. De criteria
hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product.
Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en
afval. U herkent het Europees Ecolabel aan de bloem. En dan
weet u: ‘Met de bloem kies je voor groen’.

Vepa heeft productielocaties in Hoogeveen, Wijchen, Emmen
en Breda. Duurzaam geproduceerd in Nederland.

International Labour Organization
Vepa en de gehele productieketen voldoen aan de
internationale arbeid- en sociale standaarden van de
International Labour Organization (ILO).

ISO 9001 en ISO 14001
Het milieumanagementsysteem van Vepa is ISO 14001
gecertificeerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

Verenigde Naties
Vepa en de gehele productieketen voldoen volledig aan de
mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens (URVM).

Oeko-Tex Standard 100
Het keurmerk voor textiel met gezondheidsgaranties. Ook
standaard in de Vepa stoffencollectie.

ISO 26000 volgens NPR 9026
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven bij de implementatie van MVO. De
richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen
betekent en helpt bij het structureel invoeren van MVO.
Vepa heeft via de richtlijn NPR 9026 een zelfverklaring
opgesteld waarin wij verantwoording afleggen over de wijze
waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen, hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast en wat
daarvan de resultaten zijn.

NEN
Meubelen van Vepa voldoen aan ergonomische en veiligheidscriteria uit de normen: NEN-EN 1335, NPR-1813 en
NEN-EN 527 deel 1 en 2.
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Agentschap NL
Alle meubelen van Vepa voldoen aan de “Criteria voor duurzaam
inkopen van Kantoormeubilair” opgesteld door Agentschap NL
in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Transparantie door LCA met wetenschappelijke
onderbouwing
Met onafhankelijke LCA’s (levenscyclusanalyse) maken we
inzichtelijk welke milieubelasting een product met zich
meebrengt. Deze worden uitgevoerd door het onafhankelijke
onderzoeksbureau IVAM. Bij productontwikkeling kunnen
we door het uitvoeren van een LCA in het begintraject latere
ontwerpen sterk verbeteren. Daarnaast geeft een LCA ook
inzicht in de belangrijkste factoren die verantwoordelijk zijn
voor de milieuschade. Deze factoren gebruiken we vervolgens
als uitgangspunten voor herontwerpen of als focuspunten
voor verbetering. De LCA’ s worden conform ISO 14044
uitgevoerd. IVAM is een onderzoeksbureau op het gebied
van duurzaamheid en verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. Voor meer informatie kijk op www.ivam.nl.
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