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Samen Werken

In een wereld waarin steeds meer zaken geautomatiseerd en gemechaniseerd 

worden en de wereld vanachter de laptop gerationaliseerd wordt blijft de 

menselijke maat naar onze mening van doorslaggevend belang. Om tot het 

beste resultaat te komen moeten we communiceren en samenwerken, 

denken in elkaars belang, elkaar spreken en zien.

Het lijkt zo simpel, maar het is de ultieme uitdaging van iedere onderneming.

 

Daarom ligt onze focus op Samen Werken.

 

Samen werken met opdrachtgevers, architecten en adviseurs om ideeën te genereren.

Samen werken met onze dealers om onze gezamenlijke klanten optimaal te bedienen.

Samen werken met ontwerpers om zo de juiste producten te ontwikkelen.

Samen werken met collega’s om de juiste producten op de juiste tijd en plaats af te leveren.

Samen werken met andere partners in een project om de realisatie soepel te laten verlopen.

 

Samen werken we ook aan een betere wereld. Zo werken wij aan duurzamere 

oplossingen in hout en bieden wij mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt kansen. Niet omdat het moet, maar omdat we dat al decennia 

lang normaal vinden. Daarom ook produceren wij al onze meubelen in eigen 

fabrieken in Nederland.

 

Samen werken, zodat we een steentje bijdragen aan de manier waarop er in 

uw organisatie optimaal samengewerkt kan worden.

 

Wij hopen u te inspireren!

 

Met vriendelijke groet,

 

Janwillem de Kam

Directeur
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Vepa maakt
Inmiddels behoort Vepa tot de 

top van meubelproducenten 

in Nederland, zijn we actief 

in Nederland, België en 

Duitsland en worden alle 

producten door de beste 

mensen en het meest 

moderne machinepark in 

Nederland geproduceerd. 

“100% made in Holland”.  

En daar zijn we trots op!

Naast een breed assorti

ment producten biedt 

dit de mogelijkheid om 

klantspecifieke invullingen 

te geven aan doelgroepen 

en individuele klanten. Dit is 

niet alleen mogelijk door ons 

ultramoderne machinepark, 

maar vooral door de mensen 

die deze machines bedienen 

en de producten maken en 

monteren. Deze 140 mensen 

zijn Vepa. In dit boek stellen 

we er graag een aantal aan  

u voor.

Remco Blokzijl

sinds 1997

Richard Otten

sinds 2011

Arend Klunder

sinds 1991



4poots beuken

model HF

Buis sledeframe

model SLB

4poots metaal

model VP

Draad sledeframe

model SLD

Fles → Vilt → FELT

Het ontwerp van de Felt 

stoelenlijn is een prachtige 

combinatie van gestileerde 

klassieke lijnen uitgevoerd in 

moderne materialen.
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Het einde van 60 PETflessen is het begin  

van elke Felt stoel. Felt is een moderne 

stoelenlijn vervaardigd van een nieuw 

materiaal: gerecyclede PETflessen. In elke 

kuip krijgen 60 PETflessen een tweede leven. 

De keuze om gebruik te maken van dit 

innovatieve materiaal is niet alleen goed  

voor het milieu, het ziet er ook prachtig uit.  

Een bijkomende positieve eigenschap is 

het geluidsabsorberende vermogen.

De stabiele kuipconstructie maakt een  

grote variatie aan modellen mogelijk. Elk  

frame heeft zijn eigen zitkenmerken en 

comfort. Daarmee is Felt breed inzetbaar;  

van vergaderkamer tot woonkamer en 

uiteraard geschikt voor projectgebruik.

FELT 

98



FELT 

Felt stoelen  

T60 kolomtafel 1110



FELT & SKEEF

Felt stoelen  Skeef tafels 1312



De tafelserie Skeef heeft karakteristieke 

scheve poten. Skeef vormt met de houten 

poten een logische combinatie met stoelen  

Pit en Felt. 

Skeef is leverbaar met houten poten voor een 

huiselijke sfeer of met een metalen onderstel 

voor een zakelijke karakter. 

Skeef 

rechthoekig blad

metalen onderstel

hoogte 74,5 cm

trapezium blad

houten poten

hoogte 74,5 cm 

Skeef bijzettafel 

hoogte 42 cm

Ø 60 of 80 cm

Skeef tafel  Felt stoel 1514



Gemeente 
Almelo

Edge basic workbench met speciale gecapitonneerde wanden  Persoonlijke lockers
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Gemeente 
AlmeloP
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Step 4 workbenches  VPAX vergadertafel 1918



P
R

O
J

E
C

T

Gemeente 
Almelo

↓

Edge basic workbench met speciale 

gecapitonneerde wanden 

2120



“We gaan niet onze knopen 

zitten tellen. We beslissen 

snel en gaan er dan ook 

voor. Ook al moeten er 2138 

knopen ingezet worden, we 

doen het met plezier!”

Willem van Vloten

sinds 1999



PATCH

Modulaire opbouw en visuele rust zijn de uitgangspunten 

geweest voor de ontwikkeling van het Patch werkplek

programma. De omkadering van de werkplek zorgt voor een 

rustig beeld en biedt gebruikers privacy.

2524



PATCH

Toevoeging van de gestoffeerde opzetwand verbetert de 

akoestiek in de ruimte en met akoestische vulling is de wand 

geluiddempend. U kunt kiezen of u de gehele omkadering of 

delen daarvan wilt voorzien van een gestoffeerde opzetwand.

2726



PATCH

Optioneel zijn de Patch opbouwwanden uit te voeren 

in een duotoon kleurstelling. 

2928



Circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en materialen 

hergebruikt. Zo kunnen we producten revitaliseren voor een 

tweede leven. Letterlijk betekent dit: “opnieuw tot leven brengen”. 

Wij geven uw oude meubilair een tweede leven. Vepa heeft haar 

fabriek zodanig ingericht dat alle revitaliseringswerkzaamheden 

in eigen fabriek gerealiseerd kunnen worden.

Stoel 700

2016

Stoel 700

1968

3130



Spaarzaam 
met de
beschikbare 
middelen 
omgaan

Revitaliseren

Sita  Arnhem

Producenten moeten eigenaar blijven van hun eigen 

grondstoffen en zich erop instellen dat zij hun eigen producten 

terugkrijgen en deze optimaal hergebruiken. Daarmee betaalt 

de afnemer niet voor bezit maar voor gebruik.

Inmiddels heeft Vepa al enkele revitaliseringstrajecten 

gerealiseerd, onder andere bij Sita, TenneT, Enexis en  

Nationale Nederlanden.

3332



SEDIA

Rob Kater photography

Sedia XL stoelen  Fado lage tafel  Edge basic workbench
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SEDIA

Ontvangst en wachtruimtes kunnen op 

stijlvolle wijze worden ingericht met de Sedia. 

De Sedia is verkrijgbaar met verschillende 

onderstellen en 2 kuipgroottes. De Sedia met 

kruisvoet is draaibaar.

Sedia XL 3736
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Samen werken aan een 
beter klimaat: “gebruik 
hout”
Zoals de Europese Commissie enkele jaren geleden al 

vaststelde, “spelen hout en houtproducten een belangrijke  

rol in het afremmen van klimaatverandering door koolstof  

uit de atmosfeer te absorberen en vast te houden.”

1  Europese bosbouw uit beheerde bossen

2    Verwerking tot FSC® gekeurde bouw en  

constructie maten van balken en planken

3  Gebruik van hout in meubel en bouwsector

4  Na levensduur zorgt hout voor energie  

d.m.v. schone verbranding

5  Inname hout en plaatmaterialen is  

goed geregeld

6  Door vermaling en versnippering kan  

hout worden voorbereid tot een 2e leven

7  Van takken, Bkeus, en gerecycled  

hout worden Akwaliteit plaatmaterialen vervaardigd

Bron: CEIBois “Tackle Climate Change: Use Wood” 3938



PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

PEFC/30-31-043

Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Wij kiezen bewust voor hout

Onderzoek van TU Delft toont aan dat de CO2 uitstoot van een houten kast 4070% lager is dan 

een vergelijkbare stalen uitvoering. Kies daarom voor hout in plaats van staal en kunststof. 

Vepa was in Nederland de eerste aanbieder van kantoor en projectmeubilair met zowel het 

FSC® als PEFC certificaat. FSC® en PEFC gecertificeerd hout komt uit bos dat zorgvuldig wordt 

beheerd, zodat het bos blijft bestaan. Dit geldt voor al het hout dat Vepa verwerkt. En dat is veel, 

want Vepa produceert liever houten dan stalen kasten en ladeblokken.
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Bron: IVAM, duurzaam 
onderzoeksbureau, voortgekomen 
uit de Interfacultaire Vakgroep 
Milieukunde, Universiteit van 
Amsterdam.
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Genieten van de zon

De 283 zonnepanelen op het dak van de productie hebben inmiddels al meer dan 100.000 kWh 

opgeleverd. Om een idee te geven: dat is het totaalverbruik van bijna 30 gezinnen in een jaar tijd.

De zonnepanelen leveren direct groene energie op. En dat is niet het enige. Ze zorgen ook voor 

een verbeterde werkomgeving voor onze mensen. De zon schijnt niet meer rechtstreeks naar 

binnen, waardoor de temperatuur op zomerdagen heerlijk aangenaam is.

We denken niet alleen aan het milieu, we doen er ook wat mee.

4342



UNITS

Units coupébank  Cocoon tafel  VPAX vergadertafel 4544



UNITS

De Units coupébanken zijn in veel maatvoeringen leverbaar.

Doordat rug en zitting separaat worden gestoffeerd zijn deze 

eenvoudig te voorzien van verschillende kleuren.

Units coupébank  Cocoon tafel 4746



Samenwerken  
van ontwerp  
tot inhuizing

Bij de totaalinrichting van een project worden 

alle diensten van Vepa optimaal benut.

Samen met de architect wordt het ontwerp 

omgezet in een mooie én professionele 

werkomgeving.

Handwerkskammer
Bielefeld P

R
O

J
E

C
T

→

Moi loungebanken en elementen. Patch 

werkplekken en akoestische schuifdeurkasten 

met gestoffeerde achterwanden.

4948



Handwerkskammer
Bielefeld P
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Niet alleen standaard 

meubilair, maar ook maatwerk 

wordt in Hoogeveen 

geproduceerd. 

Samen met de architect, 

bouwadviseur en de 

opdrachtgever werken wij 

als één team samen om de 

realisatie naadloos op elkaar 

aan te laten sluiten.

5150



Handwerkskammer
Bielefeld P
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Het transport wordt 

verzorgd door ons eigen 

transportbedrijf Facility 

Express. Deze logistieke 

organisatie sluit natuurlijk 

naadloos aan op uw planning.

Ter plekke monteert ons 

eigen montageteam alle 

onderdelen en plaatst 

meubilair volgens tekening. 

Van idee tot realisatie.

Bekijk de timelapse van deze 

inhuizing op Youtube.

Scan de QRcode.

5352



“Elke uitlevering is een 

uitdaging en altijd proberen 

we aan de wensen van de 

klant tegemoet te komen. Zo 

leveren we als het niet anders 

kan, ook in het weekend. En 

moet alles met een bouwlift 

naar zes hoog? Ook die 

uitdaging gaan we graag aan.

Bijna alle producten worden 

tijdens het transport 

beschermd door pakdekens 

gemaakt van oude kleding. 

Deze dekens nemen we weer 

mee terug en worden dus 

dagelijks hergebruikt. Wel zo 

milieuvriendelijk”

Henk Cnossen

sinds 1988



MOI

Loungeprogramma Moi kent vele gedaantes. Door verschillende elementen slim 

te combineren kan Moi voor elke vorm van ‘ontmoeten’ de basis vormen; van 

ontvangst tot informeel overleg, van ontspannen tot geconcentreerd werken.

Uitgangspunt vormen de zitelementen die kunnen worden uitgebreid met 

wanden, pootjes, ruggen en kussens. De diverse modules kunnen naar wens 

worden geplaatst tot een optimale schakeling.

Interieur ontwerp ZENBER interieur | architectuur

Moi loungebanken  

QStore kasten

5756



MOI

Het MOIprogramma 

beschikt over een grote 

hoeveelheid modulematen 

en is daarom een uitermate 

handig systeemmeubel. 5958



MOI

houten pootjes, zonder wand

houten pootjes, hoge wand

metalen pootjes, halfhoge wand

6160



IJburg college
Amsterdam Stoel 400  T40 tafel
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IJburg college
Amsterdam

↑

Fiero stoel  T40 tafel 

klantspecifiek

↑

Fiero stoel  T40 tafel
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FADO

6766



FADO

De bijzondere vorm van de kuip is bepalend 

voor de Fado. Door de zwart lederen bies en 

het verchroomde onderstel heeft deze stoel 

een klassieke uitstraling. De kuip kan worden 

uitgevoerd met een kleurbeits of kleurlak.

6968



Social return

Onderwijs instellingen als Alfacollege, Drenthe College, 

Hanzehogeschool, Deltion College en Praktijkschool Emmen 

hebben een speciale plaats binnen onze organisatie, met name 

de instellingen die zich richten op de meest kwetsbare groepen. 

Naast diverse BBL en BOLleerlingen zijn wij er trots op ook 

een tiental mbo1 leerlingen een vaste plek te kunnen bieden 

binnen ons bedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan het vergroten van 

hun persoonlijke kansen op de arbeidsmarkt.

7170



Een kans voor herintreders

Sociale Werkbedrijven als Larcom, Metalis, Emco en Reestmond 

zijn al decennia lang structurele partners van Vepa. In plaats 

van het uitbesteden van werkzaamheden naar lagelonenlanden 

of andere commerciële bedrijven, kiezen wij bij voorkeur voor 

deze maatschappelijke partners. Inmiddels hebben zo enkele 

herintreders hun weg gevonden binnen Vepa.

Staatssecretaris Klijnsma heeft een werkbezoek gebracht 

aan Vepa als onderdeel van de arbeidsmarktregio Drenthe. 

Aanleiding voor dit bezoek was de ondertekening van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen sociale partners, 

gemeenten en het UWV waarin staat hoe zij werk gaan 

bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

7372



Social return

Van nature voelen wij niet alleen 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 

onze medewerkers maar ook voor anderen 

buiten ons bedrijf. We houden het graag 

tastbaar en praktisch. Wij ondernemen 

activiteiten niet omdat het moet, maar omdat 

wij het willen. Zo hebben we afgelopen jaar 

meubilair beschikbaar gesteld aan het Ronald 

McDonald huis van het VUmc.

Foto: Rick Geenjaar 7574
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Veiligheidsregio NHN
Alkmaar

↑

Units coupébanken   

T60 kolomtafels

↓

Cosmo Moood stoelen  Units 

coupébanken  T60 kolomtafels

← 

Step 4 workbenches met 

omkaderde wanden

7776
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Veiligheidsregio NHN
Alkmaar

←

Persoonlijke Lockers

klantspecifiek
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“Hout is de basis voor de 

meeste Vepaproducten. De 

afdeling Paneel staat dan 

ook centraal in onze fabriek. 

Elk bureau en elke kast 

heeft hier zijn basis. Panelen 

worden gezaagd, voorzien 

van deuvels, kantenband, 

etc. Meestal zijn het grote 

series, maar omdat Vepa veel 

maatwerk levert, gaat het 

vaak ook om kleine aantallen. 

De machines kunnen veel, 

maar ook op deze afdeling zijn 

de mensen het belangrijkst. 

Gaat het hier mis, dan kan 

een kast of bureau niet naar 

de klant. Dus we gaan altijd 

voor kwaliteit.”

Peter Kuiper

sinds 1994



STEP 5

Step 5 heeft een warme, huiselijke uitstraling door het houten werkblad én de 

houten wang. Deze houten oplossing is een doorontwikkeling van Step 4 en 

is duurzamer dan conventionele varianten. Door toepassing van de nieuwste 

LaserTec productietechniek worden deze houten delen prachtig naadloos 

afgewerkt.

8382



← 

Step 5 werkplekken met 

maatwerk element en 

InBetween tussenwanden

↑

Step 5 werkplekken met houten 

“wang”

Astellas
LeidenP

R
O

J
E

C
T
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Step 4 werkplekken met 

maatwerk tussenelement en 

InBetween tussenwanden

Astellas
LeidenP

R
O

J
E

C
T
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Vepa introduceert als eerste en enige 

kantoormeubel fabrikant in Nederland de 

nieuwe lasertechnologie bij de verwerking 

van kantenband.

LaserTec

Volledige versmelting rand en blad

Standaard techniek   LaserTec

optische vergelijking

Lijmrand na  

2 maanden  

in gebruik

Geen rand,  

geen vervuiling

Niet alleen mooier, maar 
ook sterker, duurzamer, én 
hygiënischer

8988



“Als lasser bij Vepa moeten we 

continu letten op de kwaliteit. 

Veel wordt door lasrobots 

gedaan, maar het kleine en 

fijne werk wordt nog altijd met 

de hand gedaan: ouderwets 

vakmanschap met aandacht 

voor detail. Vepa staat voor 

kwaliteit en dat moet ook 

in het laswerk het verschil 

maken. Dat is waarmee we 

ons onderscheiden.”

Harry Boersma

sinds 1980



Stoel 400

9392



Stoel 700

Stoel 700  T30 tafel  

QStore kasten

9594



Gemeente 
ZwolleP

R
O

J
E

C
T

Cocoon tafels  Units coupébanken 9796



Gemeente 
ZwolleP

R
O

J
E

C
T

→ 

Moi loungebanken

↓ 

Step 4 zit/sta vergadertafel

↓ ↓

Houten schuifdeurkast KSLA

9998



Kenniscentrum

Vepa is een van de grootste 

producenten van project

meubelen in Nederland. 

De keten van grondstof 

tot eindproduct wordt door 

ons beheerd. Daarnaast 

heeft Vepa een duidelijke en 

pragmatische invulling op het 

gebied van social return en 

circulaire economie. 

In ons kenniscentrum wordt 

per thema en soort materiaal 

de keten in kaart gebracht. 

Van boom tot fineerkuip, 

van PETfles tot stoel, van 

circulaire economie tot social 

return.

We gaan dieper in op de 

vragen waarom produceren 

in Nederland milieuvriendelijk 

is, hoe recycling en reuse 

concreet door ons wordt 

ingevuld.

Kortom; een bezoek aan Vepa 

is de moeite waard.

101100



“Het échte maatwerk, dat is 

wat ik leuk vind. Speciaalwerk 

en interieurbouw komen dan 

ook vaak bij mij terecht. Het 

is passen en meten, maar we 

komen er altijd uit. En kan het 

niet met de machine? Dan 

doen we het met de hand.”

Gezienus Bruins

sinds 1994



Ieder interieur, zakelijk of thuis, kan wat pit 

gebruiken. Dat is precies wat onze nieuwe 

Pit stoelencollectie toevoegt! De zitkuipen 

en poten zijn van duurzaam PEFChout. 

Voor de gestoffeerde versie is er keuze uit 

meerdere duurzame stoffen. Kortom: Pit is dé 

zitoplossing van deze tijd.

Pit is er in verschillende varianten: vierpoots 

hout, vierpoots buisframe, slede draadframe, 

barstoel en een verrijdbare versie.

Pit

Pit stoelen  T60 kolomtafels

105104



Pit

107106



Pit

Pit stoelen  VPAX tafel 109108



Saxion 
EnschedeP
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C
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Moi loungebanken  Pit stoelen  VPAX tafel 111110



Saxion 
Enschede
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Pit stoelen
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Vepa app

Vepa heeft een eigen ‘app’ 

voor PC en iPad! Door het 

gebruik van deze Vepa app 

beschikt u altijd over de 

meest recente brochures van 

Vepa.

115114



“Bijna elke stoel zie ik voorbij 

komen. En dat zijn er veel! 

Op de stoelenmontage komt 

alles van de stoel bij elkaar: 

het frame, de zitting, rug 

of kuip. En wij zorgen voor 

de verdere afwerking zoals 

stapeldoppen, viltglijders, 

wielen en afwerkdoppen. We 

monteren en verpakken niet 

alleen alle stoelen, maar doen 

ook de kwaliteitscontrole.”

Anne van Dijk

sinds 1994



Hout is beter dan staal

De keuze voor houten of stalen kasten is 

vooral cultureel bepaald. Waar de Nederlandse 

markt bijna automatisch kiest voor staal 

kiest de Duitse en Scandinavische markt 

standaard voor hout. Wij kiezen thuis liever 

voor hout, maar op kantoor vaak voor staal. 

Toch veranderen deze voorkeuren door de 

milieuvoordelen in een snel tempo, ook op 

kantoor kiezen we steeds vaker voor hout als 

grondstof.

Rstore 

roldeurkast met houten romp

119118



Akoestische 
schuifdeurkast

Akoestiek: Hout heeft als materiaal betere 

akoestische eigenschappen dan staal. 

Daarnaast sluiten deuren van houten kasten 

geruislozer dan die van stalen kasten. 

Design: Doordat in de houtstructuur lucht is 

ingesloten isoleert het uitstekend. Hierdoor 

voelt het warmer aan.

Warmte: Houten kasten worden over het 

algemeen mooier en luxer gevonden dan 

stalen kasten. Ze hoeven echter niet duurder 

te zijn.

Hout is draadloosnetwerkvriendelijk.

121120



Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden

↑

Fado vergaderstoelen

←

Edge basic workbench met InBetween tussenwanden
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Fado vergaderstoelen  Onix tafels met zichtschot

Hoogheemraadschap van Rijnland
LeidenP

R
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J
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C
T
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Fiero barkrukken  akoestische schuifdeurkasten

Hoogheemraadschap van Rijnland
LeidenP

R
O

J
E

C
T
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ESPRIT S65

Veelzijdigheid is hét kenmerk 

van de Esprit S65. Verrassende 

accenten brengt u aan met de 

fraaie rugbeugel.

129128



Vergaderen/
Overleg
In de huidige werkomgeving heeft een grote 

diversiteit aan overleg en vergadervormen 

zijn intrede gedaan. De intensiteit, duur, 

groepsgrootte en mate van beslotenheid 

spelen een rol bij de keuze voor goed meubilair. 

Enkele voorbeelden van overleg zijn:

Klassiek formeel

Staand

Informeel

Lounge

→

Informeel overleg kan plaatsvinden bij pantry’s 

en heeft een kort, open karakter. Onder het 

genot van een kopje koffie informeren we 

elkaar.

Embrace stoelen  VPAX tafel 131130



↑

Klassiek, formeel, besloten overleg met comfortabele 

vergaderstoelen waarbij de duur van het overleg meestal enkele 

uren bestrijkt. Presentatiemiddelen spelen in de opstelling een 

grote rol.

→ →

Zit/stavergaderen is een nieuwe vorm waarbij de duur van 

vergaderen wordt verkort door de dynamische staande 

houding. De groepsgrootte is variabel en wordt niet beperkt 

door de plaatsing van stoelen. De grote vergadertafel heeft 

tevens een functie als teamwerkplek.

→

Loungeoverleg is een combinatie van banken en tafel. De 

hoekplaatsing zorgt voor de toegankelijkheid, terwijl de hoge 

ruggen een zekere mate van beslotenheid creëren. De centrale 

tafel beschikt over een schuifblad om de bankzitters eenvoudig 

“aan te laten schuiven”.

Lift zit/sta vergadertafel

Cocoon tafel  Units coupébank

Fado vergaderstoelen  verrijdbare klaptafels

133132



ELISE

Praktisch overal inzetbaar. Een elegante stoel 

die in elke ruimte overeind blijft, zonder te 

domineren. De ranke lijnvoering en uitdagende 

rondingen stralen klasse uit.

Elise stoelen  Onix tafel 135134



“Zoveel mensen, zoveel 

smaken. Dankzij onze 

volautomatische epoxystraat 

kunnen we elk product 

lakken. In alle kleuren van 

de regenboog. En door het 

speciale afzuigsysteem gaat 

er geen lak verloren, dat 

gebruiken we weer opnieuw. 

Goed voor het milieu, maar 

ook voor onze gezondheid.”

Jan van der Sleen

sinds 1994



QADER

Qader is de toplijn binnen het QStore kastenprogramma. Volledig gericht op de 

behoefte naar hoogwaardige en multifunctionele oplossingen voor opbergen van 

documenten en persoonlijke bezittingen.

Gebaseerd op het houten kastenprogramma QStore, echter uitgebreid 

met bijzondere elementen en accessoires. Qader is tevens geschikt als 

scheidingselement, doordat ook de achterwand afgewerkt kan worden met 

verschillende materialen en akoestische oplossingen.

Qader hoekkast  Sedia stoelen  Fado lage tafel 139138



QADER

Qader kast  Moi loungeelementen  verrijdbare klaptafel  Esprit S65 stoel 141140



Qader configurator

De Qader configurator geeft u de mogelijkheid 

uw eigen meesterlijke kastcombinatie vorm 

te geven en “in te lijsten” met een dik of dun 

kader.

3 breedtematen, 6 hoogtematen, oneindig 

veel deurkleuren, achterwanden in stof, 

melamine, hpl of stamskin, akoestische  

deuren en achterwanden, garderobe 

en hoekkasten, etc, etc, geven u vrijwel 

onbeperkte mogelijkheden.

Zelfs het toepassen van eigen prints en 

afbeeldingen is mogelijk.
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ALPINE

Alpine stoelen  Musis Sacrum Arnhem 145144



ALPINE

De bijzondere armleuning geeft de Alpine een 

fraai accent. Door kleurbeits, dekkende lak 

of stof kan de gewenste uitstraling bereikt 

worden. Volledig gestoffeerd heeft de Alpine 

een nóg prettiger zitcomfort.
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Stad & Esch 
Meppel

Pit sledestoelen en barkrukken  T60V kolomtafels

lockers , coupébank en grote tafels speciaalwerk
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T
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↑

Pit barkruk

↓

Klantspecifieke stoelen met dictaattableau

↑

Pit stoelen  klantspecifieke tafels

Stad & Esch 
MeppelP

R
O

J
E

C
T

Pit stoelen  Units coupébanken 151150



Bron: Van Gansewinkel

NO WASTEAfvalprofiel 2015

In samenwerking met Van Gansewinkel organiseren wij onze 

reststromen op een manier die ervoor zorgt dat al sinds 2012 

96% hiervan gerecycled wordt of gecertificeerde groene 

energie oplevert. 3% levert grijze energie op en nog maar 1% 

wordt gekenmerkt als afval. Een ongeëvenaarde prestatie in de 

branche. Dit afvalprofiel is te zien in nevenstaand figuur. 

“Only 1% to go”
96% Hernieuwbaar en groene stroom

Grondstof

Groene energie

Grijze energie
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Gerealiseerde milieu-
besparingen door het
scheiden van afval: 

9% meer behoud van
GRONDSTOFFEN

1.064 ton vermeden CO2

-
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“Lakken of beitsen, 

kleur of naturel; alles 

is milieuvriendelijk 

tegenwoordig. De variëteit 

aan kleuren in onze 

houtspuiterij is bijna oneindig. 

Maar het meest belangrijk 

voor ons is de kwaliteit. Alle 

producten worden met de 

hand gespoten. Eén beits of 

laklaag vinden we bij Vepa niet 

voldoende. Na de eerste laag 

wordt de kuip, rug of zitting 

met de hand geschuurd en 

volgt een tweede laag. In de 

droogkamer krijgt elk product 

de tijd om uit te harden. We 

doen er dus alles aan om 

kwaliteit te leveren.”

Gerrit Schipper

Sinds 1988



INSIDE OUT Inside Out heeft als eerste doel om de 

techniek, die wordt gebruikt in werkplekken, 

samen te brengen in een centraal modulair 

systeem. Computers, verlichting, data, 

contactdozen en scheidingswanden worden 

gebundeld en zijn te allen tijde bereikbaar. 

Eenvoudige werktafels kunnen vervolgens 

geparkeerd worden aan, onder of langs deze 

brug. De brug is de technische ruggengraat 

voor uw kantoor, en kan zowel aan de 

onderzijde als aan de bovenzijde worden 

aangekleed met panelen in een grote variatie 

in kleuren en decors.

Inside Out brug  Edge werkplekken
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INSIDE OUT

De brug is de technische basis 

voor elk type werkopstelling.

thin client

opbergvak

netspanning  

en data

voorziening

ledverlichting

De gebruiker heeft direct toegang tot de benodigde voorzieningen

159158



Alle bekabelingsmogelijkheden zijn 

geïntegreerd in de brug. Mooi weggewerkt, 

maar altijd toegankelijk.

↓

Inlegpanelen in alle kleuren en decoren 

verkrijgbaar.

↓

INSIDE OUT

Optioneel zijn monitorarm, lamp en 

separatiescherm toe te voegen

161160



Pro-Act IT 
HaarlemP

R
O

J
E

C
T

Akoestische houten schuifdeurkast  Step 4 werkplek

163162



↓

Step 4 werkplek  houten 

schuifdeurkast met 

gestoffeerde achterwand

←

Edge werkplekken  

Inside Out brug

Pro-Act IT 
HaarlemP

R
O

J
E

C
T
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→

Step 4 werkplekken   

houten akoestische 

schuifdeurkasten

Pro-Act IT 
HaarlemP

R
O

J
E

C
T
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ESPRIT S85

Veelzijdigheid is hét kenmerk 

van de Esprit S85. De 

doorlopende rug én de zitting 

zijn volledig gestoffeerd. 

Verrassende accenten 

brengt u aan met de fraaie 

rugbeugel. Deze sledestoel 

heeft het zitcomfort van een 

fauteuil.
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Staand je werk doen is van alle tijden. De mooiste 

meesterwerken werden staand gemaakt. Staan en bewegen 

stimuleert de energie en de creativiteit. Reden genoeg om  

een tafelprogramma te ontwikkelen dat voor zowel zittend  

als staand werk uitermate geschikt is: Lift.

LIFT

171170



LIFT

De doordachte splitsing tussen constructie en bladen geeft totale vrijheid in de 

uitvoering van de tafel. Het blad is voorzien van een kabelgoot die vanuit iedere 

zijde bereikbaar is en waaronder voldoende ruimte is om naar believen elektra 

en datavoorzieningen volledig te integreren. Tevens kan de accu van de laptop 

hierin opgeborgen worden. 
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Een prima grasmat, spelers 

met beide benen op de 

grond en supporters met 

een hart voor voetbal. Unieke 

eigenschappen voor een 

voetbalclub. En dan de sfeer 

in het Abe Lenstra stadion, 

die is al even uniek. Wij zijn 

dan ook trots op het feit dat 

Vepa Official Supplier is van 

sc Heerenveen.

Wilt u een wedstrijd in 

Heerenveen bijwonen; onze 

afdeling verkoop kan u er 

meer over vertellen.
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Cubo barkrukken  Fiero barkrukken  tafel speciaalwerk

Skybox
sc HeerenveenP

R
O

J
E

C
T
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←

Poefjes rond

Hospitalityruimtes 
sc HeerenveenP

R
O

J
E

C
T

→

Cubo bar krukken  

tafels speciaal werk

179178



COSI

181180



COSI

De gesloten rug maakt de Cosi tot een multifunctionele stoel met een 

heerlijke zit. Door de onderscheidende eigentijdse vormgeving en de 

vele mogelijke kleurcombinaties is dit model perfect op uw huisstijl af te 

stemmen. De Cosi is oneindig stapelbaar zonder de stabiliteit te verliezen. 

Bovendien is deze lijn optioneel te voorzien van een door de brandweer 

goedgekeurde koppeling, een wegklapbaar bijbelbakje of stoelnummering.

Cosi stoelen  verrijdbare klaptafels 183182



“De bureaumontage is het 

laatste station voordat 

een bureau of tafel de 

vrachtwagen in gaat. Vanuit 

de afdeling Paneel worden 

de bladen aangeleverd, uit 

de epoxystraat komt het 

onderstel, en wij zorgen 

ervoor dat het één geheel 

wordt. Bureaus worden 

voorzien van het juiste 

mechaniek. Een secuur 

werkje, dat we direct ter 

plekke testen. Daarom wordt 

alles gemonteerd geleverd. 

Alleen wanneer we zeker 

weten dat het goed is, 

gaat het naar de afdeling 

Expeditie”

Elmar Mertens

Sinds 2001



FIERO

Fiero stoelen  T40 tafel

Zelden zijn functionaliteit en eenvoud zo met elkaar verbonden 

als in de Fiero. Schoonheid in eenvoud, maar met een bijzonder 

zitcomfort door de anatomische gevormde zitschaal.
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Isala Ziekenhuis 
ZwolleP

R
O

J
E

C
T

Fiero stoelen   

T60 kolomtafels 189188



Isala Ziekenhuis 
ZwolleP

R
O

J
E

C
T

Cosmo Moood stoelen 191190



Meander Medisch Centrum
Amersfoort P

R
O

J
E

C
T

Pit stoelen  Units coupébanken  T60 kolomtafels 193192



Meander Medisch Centrum
Amersfoort P

R
O

J
E

C
T

QStore kasten 195194



www.youtube.com/user/Vepaofficefurniture

Scan de  

QRcode 

In onze fabriek in Hoogeveen verwerken 

we met de meest moderne en innovatieve 

productiemiddelen metaal, hout en stof tot 

kwalitatief hoogwaardige meubelen voor 

professioneel gebruik. Om u daarvan een 

indruk te geven vindt u op YouTube o.a. een 

film van de buislaser en de lasrobot.

Kijk eens 
op ons 
YouTube 
kanaal

Met LaserTec maakt Vepa de mooiste bladen van 

Nederland, door zonder lijm vrijwel onzichtbaar 

bladranden aan te smelten. Mooier, sterker én 

beter voor het milieu door het achterwege blijven 

van lijm. Op deze manier versterken wij niet alleen 

onze kwaliteit, maar onderstrepen we ook ons 

duurzaamheidsprincipe: “Made in Holland”.
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Wie wil 

kan in de bovenste stippen zichzelf als klant 

zien. In de middelste stip onze dealer als 

intermediair en in de onderste stip Vepa als 

basis. De stip onderaan is kleiner: dienstbaar.

Het geheel, de gestileerde Y staat voor You, 

u als klant. ….. Wij zien er ook uw verbaasde 

gezicht in na een bezoek aan ons bedrijf. 

Graag tot ziens!
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vepa.nl

http://www.deprojectinrichter.com

