
O N S  V E R H A A L
Robberechts kantoormeubelen





Robberechts, opgericht in 1880,  
is een Belgische fabrikant van 
kantoormeubilair. 

Met een team van 140 gepassioneerde medewerkers en een 
ultramodern machinepark trachten wij de best mogelijke 
samenwerking te creëren met onze klanten.  

Onze bureau– en kastenprogramma’s worden vervaardigd uit 
hoogwaardige grondstoffen en gemaakt volgens duurzame 
productiemethodes. 

Dit met een minimale belasting voor het milieu. 

Ons kern assortiment is opgebouwd uit  4 productgroepen:

• Kasten en opbergoplossingen omheen de werkplek
• Bureautafels
• Soft seating 
• Custom made producten, gemaakt uit plaat– of buisstaal. 
 
Onder impuls van de digitalisering van de administratieve 
processen en nieuwe communicatie tools, zijn wij met onze eigen 
R&D afdeling op zoek naar nieuwe producten die deze taken zo 
goed mogelijk ondersteunen. 

Centraal bij deze ontwikkeling staat de gezondheid en het welzijn 
van de gebruikers.
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Wij zijn fabrikant

Sinds de oprichting in 1880 hebben wij steeds  
de rol van fabrikant vervuld.  

In de beginjaren als brandkastenleverancier, nadien voor kantoormeubelen.  
Het is een jasje dat ons prima past. Wij hebben steeds geopteerd om de productie lokaal 
te verankeren om zo een zeer hoog serviceniveau te kunnen waarborgen voor onze 
klanten. Om de concurrentie te kunnen aangaan met de lage loon landen opteerden wij 
voor een doorgedreven automatisering van ons productieproces. Wij beschikken over 
meerdere pons– en buigstraten voor coils, buis- en plaatlasers, lasrobots en  
3 coating straten.

Naast een zeer performante metaalafdeling hebben wij eveneens een houtafdeling waar 
de bovenbladen voor de bureaus en kasten worden vervaardigd. 

Onze processen worden georganiseerd volgens de ISO 9001 en ISO 14001 
kwaliteitsstandaard.





Werken bij Robberechts

Door een aangename bedrijfsomgeving te creëren waar 
mensen zich kunnen ontplooien, is er zeer weinig verloop 
binnen de onderneming. Meer dan 65% van het personeels-
bestand heeft een anciënniteit van meer dan 10 jaar. 

Bij Robberechts krijgt ieder zijn kans om door te groeien, er 
wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, afkomst, ras 
of geloof.  Binnen de productie ondersteunt Robberechts een 
project van sociale tewerkstelling in samenwerking met Amival 
(een lokaal maatwerkbedrijf).

Er wordt in het ontwerpen en aankoopproces van machines 
veel aandacht besteed aan ergonomie. Dit in samenspraak 
met de bedrijfsarts en de betrokken medewerkers. 

 - In de puntlasstraat worden de ruggen van de kasten in een mal 
geplaatst door een robot. 

 - Zo zijn de montagelijnen voor de ladeblokken en kasten in hoogte 
regelbaar. Er werd ook een kantelstation en hefunit aan toegevoegd 
zodat de operators geen zware lasten hoeven te tillen.

 - De kasten worden na het puntlassen door middel van een robot aan 
een kettingbaan gehangen. 

 - Na het lakken worden deze kasten terug door middel van een robot 
op een montageband geplaatst. 

 - In onze houtafdeling worden de bureaubladen op een gerobotiseerde 
kantenverlijmmachine verwerkt. Het zwaar en belastend werk wordt 
voortaan overgenomen door robots.

 -  Er werd een nieuwe plooibank aangekocht die volledig op de 
ergonomie van de gebruiker gericht is.



Wij zien toe op:

Kwaliteit
Onze producten zijn bestemd voor de projectmarkt en onderhevig 
aan intensief gebruik. Het kernassortiment is dan ook getest door het 
Duitse certificeringbureau TÜV volgens de Europese normen voor 
archivering of bureaugebruik.  

De schuifdeurkasten werden uitvoerig getest in akoestische 
laboratoria en kunnen aanzien worden als trendsetter op dit vlak. 
Onze zit sta werkplekken stimuleren actief de beweging op kantoor.

Milieu
Daar waar mogelijk gebruiken wij grondstoffen die uit recyclage 
afkomstig zijn of ontgonnen werden  volgens een duurzame methode. 
Robberechts is PEFC gecertificeerd.  
Dit wil zeggen dat de bovenbladen die wij verwerken afkomstig zijn uit 
duurzaam beheerde bossen. 
 
Bij de aankoop van onze productiestraten wordt er nauwkeurig 
op toegezien dat het milieu minimaal belast wordt en de emissies 
maximaal kunnen teruggebracht worden. Het merendeel van 
ons assortiment heeft het milieu eco label: NF Environnement-
Ameublement ontvangen.
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Milieubeleid

MVO betekent het continu maken van afwegingen tussen People, Planet 
en Profit en gaat daarom vaak gepaard met dilemma’s. Er is geen 
uniforme aanpak.  

Het belangrijkste uitgangspunt bij MVO is dat iedere organisatie haar 
eigen MVO-prioriteiten heeft.  Voor een zakenbank ziet dat profiel er 
heel anders uit dan voor een meubelbedrijf. Voor een onderneming ziet 
dat er weer anders uit dan voor een gemeentelijke organisatie. 

Iedere organisatie stelt immers haar eigen MVO-prioriteiten, onder 
meer op basis van haar doelstellingen, haar marktsituatie, haar 
producten en diensten, belangrijkste impactgebieden, verwachtingen 
van stakeholders, haar eigen ambities, waarden en cultuur.  
Er wordt  gestreefd naar een permanente verbetering van de 

milieuprestaties van de onderneming gebaseerd op de  best 
beschikbare technieken (BBT) zoals in VLAREM II staat beschreven.

Onze medewerkers hebben een opleiding “ecolizer” van de Vlaamse 
regering gevolgd om de invloed van ons productieproces op het milieu 
te kunnen analyseren en de impact van de grondstoffen in kaart te 
brengen. 

Bij de constructie van onze nieuwe fabriek hebben wij fors geïnvesteerd 
in duurzame ontwikkeling: het gebouw heeft een hoge isolatiefactor 
wat ervoor zorgt dat wij onze ateliers bijna niet hoeven te verwarmen. 

Onze volledige MVO-visie kan je lezen in onze MVO-folder.







Dynamisch werken

Een visie om werken effectiever, 
efficiënter maar ook plezieriger te 
maken voor zowel de organisatie als de 
medewerker. 

Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal 
te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen,  
de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, 
waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en 
met wie hij werkt.

Als fabrikant van meubelen is het onze taak om meubelen 
te ontwerpen die het HNW faciliteren. 

Het kernprogramma bij het nieuwe werken steunt  
op 3 pijlers.

Elektrisch in hoogteverstelbaar
In hoogte verstelbare werkplekken van zit–zit (62-85 cm) tot zit–sta   
bureaus (65 -130 cm) die elektrisch in hoogte verstelbaar zijn. 

Softseating
Een modulair gamma aan softseating voor kort overleg, presentaties 
of wachtbank in de lobby. Loose Furniture draagt bovendien bij tot een 
aangenaam akoestische comfort. 

Akoestische demping
Akoestische dempende schuifdeurkasten met een strakke vormgeving,  
zijdelings openende deuren en uitgebreid gamma aan inrichtings-
mogelijkheden.  
De kasten kunnen bovendien met een cijfercode slot met masterkey 
besteld worden, waardoor het sleutelbeheer bij wisselende werkplekken als 
kostenfactor geschrapt kan worden.  





Opbergen

Onze archiveringsproducten kunnen we indelen 
in 2 groepen naargelang het gebruik. 

Personal storage
Dit zijn oplossingen in de directe omgeving van de 
werkplek, zoals: ladeblokken, apothekerskasten en 
bridgen. 

General storage
Hiermee bedoelen we rolluikkasten en (akoestisch 
dempende) schuifdeurkasten die mee de indeling 
bepalen van de beschikbare werkruimte en bijdragen 
tot de akoestische en visuele rust. 

Omdat wij diverse grondstoffen verwerken, metaal, hout, eco vilt en 
kunststof, ondersteunen onze kastenprogramma’s de uitstraling en 
bedrijfscultuur van onze klanten.  Technisch gaan we voor de best 
mogelijke oplossing en daarom zijn onze producten gemaakt en getest 
conform de Europese normen voor archivering. 

Onze schuifdeurkasten werden bovendien getest in een akoestisch 
laboratorium en voldoen aan de strengste eisen met betrekking tot de 
geluidsabsorptie.

Robberechts opteert voor een ecologisch vriendelijk productieproces,  
met minimale belasting voor het milieu.  

Het merendeel van onze producten dragen het NF Environnement-
Ameublement label.



  



Private labels

Wij laten ons graag uitdagen om ook producten te ontwikkelen en 
fabriceren die niet meteen verbonden zijn aan een kantooromgeving. 

Deze afgeleide producten hebben gemeen dat ze uit plaat– of 
buisstaal vervaardigd zijn.  

Lensvelt - Studio Job kast



we listen

we design

we develop

we manufacture

we deliver

we are robberechts







Dank voor uw vertrouwen

Bij Robberechts gaan we uitdagingen niet uit de weg.  
Wij zetten ons in om onze firma beter te maken en te laten groeien. 
Onze grootste uitdaging voor de komende jaren is het flexibiliseren van 
ons aanbod. Meer nog dan vandaag zullen onze producten afgestemd 
worden op de verwachtingen van de individuele gebruiker. 

Wij danken u voor uw interesse in onze organisatie en hopen dat 
Robberechts deel mag uitmaken van uw professionele loopbaan.
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