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Dit boekwerk geeft u een overzicht van de stoelen- en tafelscollectie 
van Vepa ten tijde van ons 40-jarig bestaan in 2011. Hoewel de collectie 
inmiddels vele malen groter is dan in 1971 en o.a. bestaat uit 
bureausystemen, opbergmiddelen en wandsystemen, zijn wij van 
oorsprong stoel- en tafelmakers. 

“Made in Holland” noemen we dat, omdat ons bedrijf gegroeid is 
en nu ook in andere landen geleverd wordt. Liever zeggen we: 
“êmoakt ien Drèent” want dat kenmerkt ons het best.  Daarmee is het 
ook een eerbetoon aan onze medewerkers die al deze prachtige 
producten nog steeds volledig in onze eigen fabriek en soms ook nog 
grotendeels met de hand in Hoogeveen maken.

De opmerkende lezer ziet op de omslag Roel Wiekema, directeur 
gedurende meer dan 40 jaren. Een klein en bescheiden eerbetoon zoals 
hem dat past. Hij heeft Vepa gemaakt tot wat het nu is, niet alleen, maar 
wel als “aanjager”. 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier maar bovenal veel werkplezier bij 
het gebruik van onze meubels!

Janwillem de Kam
Directeur

Geachte relatie
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En daar weten wij gelukkig alles 
van. Het zijn onze vakmensen die 
elke dag hun kennis en kunde 
gebruiken om meubels te maken.
Zij zijn trots op Vepa en haar 
producten. Trouw aan elkaar, 
vaak jarenlang.

Meubels maken is een vak
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Fado

Weiland

Made in Holland

stoel Fado
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Fado VKH

Fado DKS met draaibare kuip (l) en de draaibare 
en verrijdbare Fado KKS

Fado VKH

stoel Fado

Fado VKM

                 10 11Stoel Fado VKH

Fado
Design: André Valkenhoff & Vepa Designteam



Een stoel voor thuis of op kantoor 
met een luxe uitstraling. Met 
een stijlvolle houten kuip die 
gebeitst, gelakt en gestoffeerd 
kan worden. Er is een enorm scala 
aan kleuren beschikbaar.

Fado

Stoel Fado VKH
Tafel Onix

stoel Fado
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Een stoel van deze tijd, voor 
kort vergaderen, ontmoeten en 
bespreken. Comfortverhogend 
geveerd. Eenkleurig of in duotone 
gelakt of gebeitst.

Eindeloos combineren

Tonton

stoel Tonton

Tonton KV10 Tonton O-KV10 Tonton O-VP10 Tonton VP10 Tonton SL12 Tonton SL10
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Design: Bart van Muylders & Markus Dürr

Tonton VP40



stoel Tonton
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Stoel Tonton
Tafel BLOQ



Tonton SL10 Barkruk Tonton BKS17

stoel Tonton
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Stoel Tonton
Tafel T30



Deze zeer opvallende stoel 
brengt houtbuigen naar een 
hoger niveau. De Embrace is een 
aantrekkelijk middelpunt voor 
wachtruimten, informele overleg-
zones en leestafels. 

Embrace

Stoel Embrace
Tafel VPAX                 20

Embrace VKS

21

stoel Embrace



Fiero

Skûtsje

Made in Holland

stoel: Fiero

stoel Fiero
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stoel Fiero

Fiero 10

Fiero 60

Fiero 40

Fiero 62 Fiero 64

Fiero SDL84

Fiero 42

Fiero 14SL

Fiero barkruk BSL60Fiero barkruk BSL40
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Fiero
Design: Peter Henning



Zelden zijn functionaliteit en eenvoud zo 
met elkaar verbonden als in de Fiero.
Met een bijzonder hoog zitcomfort door de 
anatomische gevormde zitschaal.
De Fiero is breed inzetbaar, bijvoorbeeld als 
kantinestoel, zaalstoel of vergaderstoel. 

IJburg college Amsterdam
Stoel Fiero 10
Tafel T40

stoel Fiero
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Fiero
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Automatiseren is logisch. Bij het 
produceren van meubels is de 
hulp van machines niet meer 
weg te denken. Toch blijven er 
handelingen die beter door een 
mensenhand worden gedaan. 
Zoals deze las. Daar zou de 
meest geavanceerde robot nog 
wat van kunnen leren.

Robot of mensenhand



stoel Esprit

Esprit S65

Stoel Esprit S65
tafel Meet

Esprit S85
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Esprit
Design: Peter Henning

De Esprit is in diverse varianten 
leverbaar met één gemeenschappelijk 
kenmerk; het heerlijke zitcomfort. 
Een aangename verschijning aan elke 
tafel.



stoel Esprit

Stoel Esprit S65
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stoel Esprit S85

Esprit S85 Esprit S85 Esprit 10 Esprit S55Esprit S65

Esprit
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Stoel Esprit S85
Tafel BLOQ



Sedia

Zonsopgang

Made in Holland

stoel Sedia
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stoel Sedia

                 38

Sedia XL

Sedia D Sedia D Sedia K

39

Sedia
Design: Giovanni Baccolini



Een complete lijn stoelen die 
overal op zijn plaats is. Prachtig 
afgewerkt en met een langdurig 
comfortabele zit. In diverse 
varianten leverbaar als slede- of 
vierpoots-uitvoering. 

stoel Elise 
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Stoel Elise SLL
Tafel Onix

Elise
Design: Frans Schrofer



Elise SLL

Elise DL Elise SLH

Elise

stoel Elise 

Elise VPL-G Elise VPH-G Elise 
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stoel Elise Club

Dé stoel om mensen in stijl te 
ontvangen. Met het ruime 
assortiment stoffen is de Elise 
Club in elke sfeer toepasbaar.

Elise Club

Stoel Elise Club
Tafel Fado
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Design: Frans Schrofer



stoel Elise Moood

Elise Moood

Stoel Elise Moood
Tafel Elise

Kast Q-store
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Stoel Elise Moood
Tafel LT30

Het frame wordt gevormd door 
een combinatie van hout met 
metaal. Riante zitting met een 
heerlijk zitcomfort.



Meeuw

Alpine

Made in Holland

stoel Alpine
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stoel Alpine

Stoel Alpine 50
Tafel T30

                 50

Eén van de meest succesvolle stoelen van 
Vepa. De gegoten aluminium armleggers 
bevestigen de rug op een fraaie manier 
aan het frame. De kunststof stapelnokken 
maken de stoel gemakkelijk stapelbaar. 
Gestoffeerd of in gebeitst of gelakt hout.

51

Alpine 10

Ook verkrijgbaar als 
halbank, kijk op pagina 85

Alpine
Design: Peter Henning



stoel Alpine

Alpine 40 Alpine 50

Alpine 10 Alpine 50

Alpine

Speciale akoestische Alpine 
voor Musis Sacrum in Arnhem
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Meubels moeten mooi zijn. Van 
een lelijke stoel wordt niemand 
blij. Meubels moeten ook sterk en 
comfortabel zijn. Die eigenschappen 
staan elkaar soms in de weg. 
Onze uitdaging is om kwaliteit te 
realiseren zonder de mooie vormen 
aan te tasten. Sterk en mooi, 
hand in hand.

Comfortabel design
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De hoogwaardige afwerking en het 
geweldige zitcomfort maakt van de 
Cosmo een veel toegepaste stoel 
op kantoor, in de zorg en eigenlijk 
overal waar intensief gezeten moet 
kunnen worden. Meerdere frame- en 
rugvarianten bieden oplossingen 
voor vrijwel elke behoefte.

Cosmo
stoel Cosmo
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Stoel Cosmo H
Tafel T30

Design: André Valkenhoff



Cosmo GH met houten griparmleggers

Cosmo M

stoel Cosmo

Cosmo

De Cosmo is eenvoudig stapelbaar 
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Cosmo 



Cosmo Moood

stoel Cosmo Moood

Cosmo MD-C frame metaal 
met houten voorpoot

Cosmo MD-HM frame geheel beukenhout

                 60 61



Deze luxe fauteuil met zijn bijzondere 
details is een blikvanger in ieder interieur.
De verschillende rug- en framevarianten 
maken de stoel geschikt voor een modern 
dynamisch, maar ook voor een meer klassiek 
interieur.

Apron

Stoel Apron
Tafel VPAX

stoel Apron
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Design: Krijn Hamelink



Apron

stoel Apron

Apron SL60

Apron M60 met wielen

Apron M80 met glijders
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Apron M60



Regenbuitje

Cosi

Made in Holland

stoel Cosi
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stoel Cosi

Cosi 10Stoel Cosi 10
Kolomtafel T60V

Loungebanken

Cosi 50

Cosi 50 gestapeld

Cosi 20 Cosi 30

Eenvoudig zaalopstellingen wijzigen met de verrijdbare klaptafel
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Ook verkrijgbaar als halbank, 
kijk op pagina 87

Cosi
Design: Peter Henning

Het “A” frame met de geïntegreerde kunststof 
handgreep en stapelbeugel maakt van de
Cosi-Capri-Kiri serie de ideale multifunctionele 
zaal- en projectstoel voor congrescentra, kerk, 
sport-, school- en bedrijfskantine.



stoel Capri & Kiri
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KiriCapri
Design: Peter Henning Design: Peter Henning

Capri 10 Kiri 10



Zoveel mensen, zoveel smaken.
Ons krijg je niet gek. Dankzij 
onze geautomatiseerde epoxy-
straat kunnen we elke denkbare 
uitvoering produceren.
In alle kleuren van de regenboog. 
Nou ja, bijna alle.

Wit, zwart of zelfs roze.
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stoel Conus

Stoel Conus 30
Tafel BLOQ

Conus 10

Conus 12 Conus 32
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Conus
Design: Peter Henning

Wie goed kijkt naar de Conus 
gaat zich langzaam afvragen 
hoe deze stoel gemaakt wordt. 
Een elegante belijning die toch 
sterk is. Meer weten? Maak een 
afspraak en kom kijken hoe we 
hem maken.



De traditionele projectstoel, al vele 
jaren onderdeel van de Vepa collectie 
en door de vormgeving tijdloos. De kuip 
gebeitst, gelakt of gestoffeerd in één 
van vele standaard kleuren. Het frame 
geëpoxeerd of verchroomd. 

Stoel 500

stoel 500

507cs 505c
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Ook verkrijgbaar als halbank, 
kijk op pagina 86



Poef

Woonboot

Poef

Made in Holland
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Zitelement voor bij de leestafel, 
als extra zitplaats bij de werkplek 
of in een vergader- of brainstorm-
ruimte. Gewoon handig voor erbij. 

Poef

Poef
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Helemaal van deze tijd en uitermate 
comfortabel: de Loungebank. 
Leverbaar in een aantal standaard 
afmetingen of op maat gemaakt.
Daardoor toepasbaar in elke 
denkbare situatie. Een sfeermaker 
bij uitstek.

Loungebank

Loungebank
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Cubo

Met een zithoogte van 79,5 cm. 

Barkruk Cubo



Multifunctionele bank voor 
wachtruimten. Te voorzien van 
een tafelblad op iedere positie. 
Koppelbaar in elke draaihoek van 
90º tot 270º. Het frame is zo 
geplaatst dat bij wandplaatsing 
de rug de muur niet raakt en 
beschadigt. Iedere zitplaats is 
voorzien van eigen armleggers.

Halbank Alpine

Halbank Alpine
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Design: Peter Henning



Halbank 500 en Halbank Cosi 
gebruiken hetzelfde frame maar 
hebben andere kuipen.
Beide zijn leverbaar met een 
koppelbare zij- of hoektafel.

Halbank Cosi

Halbank 500

Halbank 500 & Cosi
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Design: Peter Henning



VPAX

Erasmusbrug

tafel VPAX

Made in Holland
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tafel VPAX

De kenmerkende frameconstructie van VPAX biedt optimale 
beenvrijheid. VPAX is leverbaar in ronde en rechte bladvarianten. 
Optioneel kan de ruimte onder het blad benut worden voor het 
aanbrengen van ICT-oplossingen.

VPAX
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Tafel VPAX
Stoel Embrace

Tafel VPAX
Stoel Apron



tafel Onix

Het elegante frame met de subtiel afgeschuinde bladranden is als solitaire tafel en als tafelcombinatie toe 
te passen. Stroom en ICT voorzieningen kunnen op klantwens ingebouwd worden in de tafels.Onix

Tafel Onix
Stoel Fado
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tafel Meet

Meet

Een vergadertafelprogramma, optioneel 
voorzien van houten, gebogen, frontpanelen. 
Een minimum aan poten ondersteunt solitaire 
tafels en tafelcombinaties. Meet biedt 
optioneel oplossingen voor ICT- en 
stroomvoorzieningen.

Tafel Meet
Stoel Esprit S65

                 96 97



Strandpaal 4

BLOQ

tafel BLOQ

Made in Holland
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Het archetype van een tafel. 
Volledig met hpl (high pressure 
laminate) afgewerkt in onze 
standaard uni kleuren of hout-
prints en op aanvraag in andere 
dessins.

BLOQ

tafel BLOQ

Tafel BLOQ
Stoel Esprit S85
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Deze tafelserie met de in V-vorm 
geplaatste poten biedt ruimte 
aan iedere zijde, ook aan de 
tafelhoofden. De tafels zijn te 
verlengen, er wordt dan een 
extra tussenpoot geplaatst. 

Cresto

tafel Cresto

Tafel Cresto

Stoel Esprit S85
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Deze traditionele 4-poot tafel 
met ronde poten onderscheidt 
zich van soortgelijke tafels door 
de zeer hoogwaardige afwerking. 
Vakwerk dat grotendeels hand-
matig wordt verricht. Vraag naar 
de vele blad- en maatvarianten.

T30

tafel T30

Tafel T30
Stoel Tonton VP40

Veel variaties in vormen en afmetingen
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Strak ontwerp door de mooie 
vierkante poot met hoogwaardige 
afwerking. Functioneel en tijdloos. 
Model T40 blinkt uit in de 
verscheidenheid aan verkrijgbare 
afmetingen en diverse 
kleurschakeringen.

T40

tafel T40

Tafel T40
Stoel Fiero SDL84
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Klapschaats

Klaptafel

Klaptafel

Made in Holland

                 108 109



De multifunctionele tafel van Vepa. 
Stabiel, vergrendelbare wielen en 
eenvoudig te bedienen. De tafels 
zijn optioneel onderling koppelbaar 
te maken.

Klaptafel

Klaptafel
Stoel Cosi 30

Klaptafel
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Kolomtafel T60V
Stoel Tonton

Kolomtafel

Kolomtafel met vierkante 
kolom en voetplaat

Kolomtafel T60V
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Kolomtafel

Deze tafels zijn voorzien van ronde 
poten en een ronde vloerplaat of 
kruisvoet. De kruisvoet is goed te 
combineren met bureauprogramma Step 
en vergadertafelprogramma Meet.

Kolomtafels

Kolomtafel T60R
Stoel Cosmo Moood Combi 

T67 T66 T65 T66

T61
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Lage tafels

Tafel Elise
Stoel Elise Club

Lage tafels

Lage tafel Elise Lage tafel Fado Lage tafel LT30
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Onze meubels worden met zorg 
gemaakt. Dat zie je terug in de 
manier waarop onze mensen er 
mee omgaan. 
Voor transport wordt alles goed 
ingepakt in milieuvriendelijke 
pakdekens. 

In goede handen
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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.

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

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! 

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.

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’. 

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 hulp-
middel 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. 

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

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.

NEN
Meubelen van Vepa voldoen aan ergonomische en veiligheids-
criteria uit de normen: NEN-EN 1335, NPR-1813 en 
NEN-EN 527 deel 1 en 2.

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

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

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.

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