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VOORWOORD

INOFEC NEXT LEVEL

Jarenlang hebben we er 
naar uit gekeken. Eindelijk 

is het zover. Sinds januari is 
elke afdeling van Inofec terug 
te vinden op de gloednieuwe 
Inofec-site in Tielt. Een ver-
ademing voor iedereen, zowel 
medewerkers als manage-
ment. We kunnen er genieten 
van een prachtige infrastruc-
tuur met de nieuwste tech-
nologieën en – hoe kan het 
ook anders – het allerbeste 
meubilair. De nieuwe burelen 
werden namelijk volledig 
ingericht volgens de eisen 
van het dynamisch werken 
en dienen dan ook als een 
levende showroom voor onze 
bezoekers.

Deze vernieuwing stelde 
ons niet alleen in staat om 
onze showroom stevig uit te 
breiden (van 1.000m2 naar 
3.500m2), maar we hadden 
eindelijk ook de plaats om 
enkele nieuwe productcate-
gorieën in ons assortiment 
op te nemen. Eén daarvan is 
tuinmeubilair. Niet zomaar 
tuinmeubilair, maar tuinmeu-
bilair met cachet. Met andere 
woorden: stoelen, tafels en 
banken die uw bedrijf de extra 
uitstraling bieden die het ver-
dient. Een prachtig voorbeeld 
hiervan zijn de unieke banken 
en tafels van Youneek, een 
Belgisch designmerk van ar-
chitect Stijn Goethals en on-
dernemer Stefan Danschotter.

Een andere nieuwigheid zijn 
de universele meetingpods 
zoals de Smartblock. Een 
meetingpod is de ideale 
manier om snel een perfecte 
meeting- of individuele werk-
plek te creëren. Ze bieden 
een complete oplossing voor 

solowerk, presentaties, confe-
rence calls en vergaderingen 
en dankzij hun akoestische 
inrichting kan u werken of 
vergaderen zonder gestoord 
te worden en zonder anderen 
te storen. Dé ideale oplossing 
dus voor wie een extra ruimte 
wil creëren zonder zijn ganse 
infrastructuur te moeten 
veranderen.

Een nieuwe showroom leek 
ons tegelijk het geschikte 
moment om alle bestaande 
producten en producenten 
eens op te frissen. Er werden 
talloze nieuwe meubels  
geplaatst van onze meest 

Op de nieuwe Inofec-site kunnen we 
genieten van een prachtige infrastructuur 

met de nieuwste technologieën en  
het allerbeste meubilair.
MARC SPEECKAERT EN SHARON SPEECKAERT

DIRECTIE INOFEC BELGIË

vertrouwde producenten, 
maar er werden ook enkele 
nieuwe producenten toege-
voegd. Eén daarvan is Herman 
Miller, de wereldberoemde 
producent van bureaustoelen 
dat met de Aeron bu-
reaustoel de meest verkochte 
bureaustoel ter wereld in zijn 
gamma heeft. Verder in dit 
VIEW-magazine lees je meer 
over deze en nog twee andere 
bureaustoelen van Herman 
Miller.

Natuurlijk vergaten we tijdens 
al deze veranderingen ook 
onze klanten niet. Eén van de 
projecten die in het midden 

van al deze vernieuwingen 
gerealiseerd werd is de 
nieuwe IT-afdeling van TVH. 
Al 19 jaar lang stelt TVH hun 
vertrouwen in Inofec als 
partner voor al hun kantoor-
meubilair. Het bedrijf werd net 
na de oprichting van Inofec in 
2001 zelfs een van de aller-
eerste klanten. Zo veel jaren 
later werken ze nog steeds 
met ons samen. Inofec mocht 
er het volledige gebouw voor 
de IT-afdeling voorzien van 
meubilair, zowel in de burelen 
en vergaderzalen als in het 
bedrijfsrestaurant.

Marc en Sharon Speeckaert



4 CASE

Wie al eens gebruik maakt van de E17 tussen Gent en Kortrijk kan er 
niet naast kijken. Sinds 2004 kom je ter hoogte van Waregem voorbij de 

gebouwen van TVH. Deze Belgische multinational breidt jaar na jaar verder 
uit, zowel op als naast hun huidige site. Sinds kort werd TVH ook eigenaar 
van de nabijgelegen Ragolle-site, waar niet alleen de magazijnen gebruikt 

worden maar ook de volledige IT-afdeling gehuisvest werd.

Inofec hijst kantoren van 
TVH Waregem naar 

nieuwe hoogtes

 INOFEC



A
l 19 jaar lang 
stelt TVH hun 
vertrouwen 
in Inofec als 

partner voor al hun 
kantoormeubilair. Het 
bedrijf werd net na de 
oprichting van Inofec in 
2001 zelfs een van de 
allereerste klanten. Zo 
veel jaren later werken 
beide bedrijven nog 
steeds samen. “Na 19 
jaar kennen we elkaar zo 
goed, eigenlijk is inofec 
meer een meedenkende 
partner geworden dan een 
gewone leverancier.”, aldus 
Bernard De Meester, Parts 
& Accessoires International 
CEO bij TVH.

Door de exponentiële groei 
van het bedrijf ging TVH 
op zoek naar een gebouw 
om hun sterk groeiende IT-
afdeling onder te brengen. 
De keuze viel op de Ragolle-
site, die letterlijk op een 
steenworp van de hoofdkan-
toren ligt. De werknemers 
moeten gewoon de straat 
oversteken om achter hun 
nieuw bureau plaats te 
nemen. Het kantoorge-
bouw op deze site telt drie 
verdiepingen en onderging 
een grondige make-over om 
zo plaats te kunnen bieden 
aan o.a. de volledige IT-
afdeling van TVH. 

 Na 19 jaar is Inofec meer 
een meedenkende partner 

geworden dan een  
gewone leverancier.
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200-tal nieuwe  
werkposten
Gespreid over de drie 
verdiepingen werden er 
een 200-tal gloednieuwe 
werkposten ingetekend, 
die stuk voor stuk ingericht 
moesten worden volgens de 
normen van het dynamisch 
werken. De oude kantoren 
waren ondertussen al 14 
jaar oud en hadden dan 
ook – hoewel nog steeds 
in optimale kwaliteit – niet 
de moderne, hedendaagse 
uitstraling waar TVH naar 
op zoek was. 

Samen met het onafhanke-
lijke onderzoeksbureau K-
ONCEPT van Kris Cottenier 
ging Inofec op zoek naar de 
beste oplossingen. Inofec 
en K-ONCEPT slaagden 
erin om de normen van het 
dynamisch werken in een 
moderne, aantrekkelijke 
inrichting met luchtig meubi-
lair aan te bieden. Net 
zoals TVH 14 jaar geleden 
hun kantoormeubelen voor 
de IT-afdeling bij Inofec 
kochten, kwam Inofec ook 
nu opnieuw als de beste 
partner uit de bus.

>> In polyvalente ruimtes viel de keuze op de Kensho barkruk en statafels van het Italiaanse designmerk Kastel. 
Deze zijn snel en eenvoudig verplaatsbaar zodat de ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

CASE

Over TVH

In 1969 begonnen Paul Termote en 
Paul Vanhalst in Gullegem met een 
herstellingsbedrijf voor landbouwma-
chines en heftrucks. Bijna 50 jaar later 
is het familiebedrijf uitgegroeid tot een 
wereldspeler op het vlak van hoogtewer-
kers, heftrucks, industriële voertuigen 
en onderdelen. TVH is ondertussen 
actief in meer dan 170 landen en telt 
wereldwijd 4800 medewerkers.



Zit-sta tafels,  
informeel vergaderen 
en comfortabel 
pauzeren
“Een moderne, heden-
daagse uitstraling met 
luchtig meubilair volgens de 
normen van het dynamisch 
werken”. Met die richtlij-
nen trokken K-ONCEPT en 
Inofec naar de tekentafel, 
om na enkele weken van 
gezamenlijk brainstormen, 
concepten bedenken, 
intekenen en her-intekenen 
met het finale voorstel te 
komen.

“Vanzelfsprekend zijn de 
zit-sta tafels in overvloed 
aanwezig.”, aldus Sharon 
Speeckaert die het project 
TVH persoonlijk opvolgde. 
“Die vormen namelijk de 
basis van het dynamisch 
en gezond werken. Wist je 
dat veel mensen met een 
kantoorjob maar liefst 80% 
van de dag zittend door-
brengen? Dat maak je niet 
goed door enkele uurtjes 
per week te sporten. Je 
moet in de loop van de dag 
meer bewegen. Bijvoorbeeld 
door af en toe staand te 
werken, iets waarvoor een 
zit-sta bureau het perfecte 
hulpmiddel vormt. Met een 
simpele druk op de knop 
kan je zittend en staand 
werken afwisselen wanneer 
je maar wil.”

>> Elke vergaderzaal is volledig uitgerust volgens de hedendaagse tech-
nologische vereisten. De aansluitingen op schermen en luidsprekers 
werden telkens vakkundig ondergebracht in de vergadertafels.

>> Doorheen het gebouw werden heel wat gezellige hoekjes ingepland die dienst kunnen 
doen als informele vergaderplaats of om gewoon even comfortabel te pauzeren.
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Naast de talrijk aanwe-
zige zit-sta tafels werd er 
ook gekozen voor grote, 
functionele Stilo bench-
opstellingen van het 
Italiaanse merk IVM. Deze 
opstellingen dienen niet 
enkel als werkpost maar 
kunnen ook ingezet wor-
den als meetingtafel voor 
de verschillende teams. 

Zo veel werknemers in één 
grote ruimte is natuurlijk 
nadelig voor de akoestiek. 
Niemand wil alle gesprek-
ken, telefoons, of zelfs 
het irritante balpen-geklik 
van zijn of haar collega’s 
horen. Daarom voorzag 
Inofec elke ruimte van 
akoestische wanden, 
die niet alleen voor een 

CASE

visuele opdeling van de 
ruimte zorgen, maar ook 
beschikken over sterke 
akoestische eigenschap-
pen. Hierdoor wordt poten-
tiële geluidsoverlast zo veel 
mogelijk beperkt.

Ook op een IT-afdeling 
moet er geregeld overlegd 
en vergaderd worden. 
Daarom werden in de 
kantoorruimtes voldoende 
akoestische vergadermo-
gelijkheden voorzien door 
akoestische Voovoo zetels 
te plaatsen. Deze zetels 
hebben een hoge wand en 
sterke akoestische eigen-
schappen, waardoor je niet 
helemaal afgesloten zit 
maar toch geconcentreerd 
kan vergaderen. 

 In de akoestische VooVoo 
vergaderopstellingen 

zit je niet helemaal 
afgesloten maar kan je toch 
geconcentreerd vergaderen.

>> Benchwerkplekken en akoestische vergaderzetels zij aan zij. Dankzij 
deze opstelling kunnen werknemers vliegensvlug de switch maken 
tussen geconcentreerd werken en geconcentreerd vergaderen.



op de Vanco Lite High. 
Deze opstellingen, en bij 
uitbreiding het volledige 
bedrijfsrestaurant, hebben 
een dubbele functie. De 
volledige ruimte wordt 
niet alleen gebruikt voor 
de lunchpauze, maar doet 
in de voor- en namiddag 
ook dienst als polyvalente 
vergaderruimte. •

Bedrijfsrestaurant 
met klasse
Rond het middaguur trek-
ken alle werknemers naar 
de eerste verdieping om 
nieuwe krachten op te 
doen. Daar vind je name-
lijk het uniek ingerichte 
bedrijfsrestaurant terug. 
Hier worden gewone tafels 
en bartafels gecombineerd, 

telkens met bijhorende, 
klassevolle stoelen en 
barkrukken die het geheel 
omvormen tot een gezel-
lige omgeving die een ze-
kere vorm van thuisgevoel 
op de werkplek creëert. 
Ook hier vinden we drie 
speciale opstellingen terug 
met akoestische zetels. 
Deze keer viel de keuze 

>> In het bedrijfsrestaurant werd gestreefd naar een gezellige omge-
ving die een zekere vorm van thuisgevoel op de werkplek creëert.



10 HET MEUBEL VAN STIJN GOETHALS

Youneek staat voor 
exclusief en stijlvol 

meubilair dat zowel 
buiten als binnen 

straalt in alle eenvoud.
ARCHITECT STIJN GOETHALS

Het ontwerp en de creatie 
ervan is van architect Stijn 
Goethals uit Veurne.

De innovatieve tentakels 
grijpen duidelijk ver en dat 
beaamt ook Stijn Goethals. 
“Stefan Danschotter, 
bouwheer van IC Grote 
Beer, vroeg me een out-
door meubel te ontwerpen 
voor het buitenterras op 
de bovenste verdieping”, 
vertelt hij. 

I
C Grote Beer. Dat is de 
klinkende naam van een 
even opmerkelijk kan-
toorgebouw. Enerzijds

verwijst de naam naar de 
locatie, de gemeente  
Beernem, en anderzijds naar 
het gelijknamige sterren-
beeld. Het nieuwe innova-
tiecentrum wil immers een 
baken zijn voor elk sterren-
bedrijf dat haar activiteiten 
wil ontwikkelen en internatio-
nale ambities wil realiseren.  

“Hoe het bouwen van een  
kantoorgebouw  

leidde tot Youneek”

Youneek

 INOFEC



Het hout heeft een 
oranje-rode kleur die bij 

blootstelling aan licht 
egaal zal vergrijzen.

ARCHITECT STIJN GOETHALS

“Opnieuw zijn we gegaan 
voor iets unieks en ongezien. 
Het strakke en moduleer-
bare design past perfect op 
de locatie en is ondertussen 
geëvolueerd naar de firma, 
Youneek”.

In Youneek hebben architect 
Stijn Goethals en onderne-
mer Stefan Danschotter hun 
krachten en talenten gebun-
deld. Hun zoektocht naar 
het perfecte meubilair voor 
het Innovatiecentrum Grote 
Beer in Beernem resulteerde 
in de beslissing om unieke 
meubelen van topkwaliteit in 
eigen beheer op de markt te 
brengen.

“Het zit in onze genen om 
die innovatieve projecten op 
te zoeken en zoals je merkt, 
beperkt zich dat al lang niet 
meer tot bouwprojecten”, 
beaamt de architect- 
ondernemer.

Eenvoud en elegante lijnen 
zijn terug te vinden in alles 
wat architect Stijn Goethals 
doet. Youneek staat voor 
exclusief en stijlvol meubilair 
dat zowel buiten als binnen 
straalt in alle eenvoud. 

“Met het strak en modu-
leerbaar design pas-
sen onze meubelen op 
elke locatie en voor elk 
moment. De tafel met 
losse of vaste bank, in 
het gewenste formaat, in 
combinatie met stoelen 
of banken,… de mogelijk-
heden zijn er.

De combinatie van pure 
luxe en elegant comfort, 
dit is wat Youneek hele-
maal uniek maakt!”

Een zuivere strakke lijn in 
combinatie met twee top 
materialen resulteerde in 
een multifunctioneel en 
perfect afgewerkt meubel.
Elke meubel wordt met de 
grootste precisie en oog 
voor detail samengesteld 
uit de meeste hoogstaan-
de materialen.

Topmaterialen
Het is een solid surface 
materiaal dat bestaat uit 
aluminium hydroxide (2/3), 
acrylhars en natuurlijke 
pigmenten. Het alumi-
nium hydroxide maakt het 
product bijzonder sterk 
en het acrylhars is uiterst 

hygiënisch, waterbestendig 
en kleurvast. 

Afrikaanse Padoek hardhout 
staat bekend om zijn hoge 
duurzaamheid en stabiliteit. 
Het hout heeft een oranje- 
rode kleur die bij blootstel-
ling aan licht egaal zal 
vergrijzen. 

Het volledige productiepro-
ces van al onze meubelen, 
van ontwerp tot distributie, 
gebeurt in België.  

Youneek banken zijn ontworpen en gemaakt 
voor jouw gemak. Het is een materiaal die 
niet alleen heel gemakkelijk te onderhouden 
is maar ook volledig bacterieel vrij is. Door de 
stevigheid en ‘dood’ materiaal waarvan we 
gebruik maken kan de bank de meest extreme 
(weer)omstandigheden aan. Laat de bank gerust 
buiten staan in de winter of gebruik je ze liever 
als bureau of wekelijkse vergadertafel? Alles is 
mogelijk, laat je ideeën de vrije loop.

Hierdoor staan we garant 
voor hoogstaande kwaliteit 
die de Youneek producten 
kenmerkt. Dankzij vakman-
schap en nabijheid kunnen 
we rekenen op perfect 
afgewerkte meubelen.

Sinds kort implementeren 
we ook een kabelingang 
waar u wilt, zo blijft de tafel 
zijn design en strakheid be-
houden en kan deze perfect 
gebruikt worden als kantoor 
of vergadermeubel. •
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3.500m2 showroom
Dé eyecatcher op de 
nieuwe Inofec-site is 
zonder twijfel de prachtige 
showroom. Dankzij zijn 
unieke vormgeving en grote 
glaspartijen kan je er niet 
naast kijken als je over de 
Deinsesteenweg tussen 
Tielt en Deinze rijdt. 

Natuurlijk is het niet alleen 
de buitenkant die de moeite 
loont om een bezoek te 
brengen aan onze nieuwe 
showroom. Ook binnenin 
wordt het unieke karakter 
doorgetrokken. Van zodra je 
binnenkomt merk je name-
lijk dat deze showroom een 
perfect huwelijk vormt  
tussen het heden en het 
verleden. Dit werd bereikt 
door heel wat authenieke 
elementen, zoals de houten 
spanten en bakstenen 
muren, in hun glorie te 
herstellen en te combineren 
met strakke en moderne 
elementen. Het resultaat: 
3.500 m2 aan unieke 
binnen- showroom waarin 
alle kantoormeubelen per-
fect tot hun recht komen.

Na meer dan twee jaar ongeduldig aftellen was het in januari eindelijk 
zo ver. Na het magazijn vonden ook de showroom en de burelen nu een 

onderdak op de gloednieuwe Inofec-site in Tielt.

Wij zijn verhuisd!

 HILDE VERBEKE

Wat echter niet zichtbaar 
is vanaf de Deinsesteen-
weg, is het prachtige 
terras dat achter de show-
room aangelegd werd. Dit 
terras van 700m2 dient 
niet alleen om even te 
kunnen genieten van het 
prachtige landelijke uit-
zicht op zonnige zomerda-
gen, maar doet ook dienst 
als buitenshowroom voor 
een nieuwe productcate-
gorie binnen ons assorti-
ment: buitenmeubilair!

De nieuwe showroom 
beschikt over een 

uniek karakter dankzij 
het perfecte huwelijk 
tussen autenthieke en 
moderne elementen.

>> Het terras van 700m2 achter het gebouw doet ook 
dienst als buitenshowroom voor ons buitenmeubilair.
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De gloednieuwe 
burelen en 

vergaderruimte 
doen tegelijk 

dienst als 
een levende 
showroom.



Dynamisch werken 
in gloednieuwe  
burelen
Eigenlijk stopt het show-
roomgedeelte niet bij de 
binnen- en buitenshow-
room. Naast de binnen-
showroom werden namelijk 
ook de gloednieuwe burelen 
en een vergaderruimte ge-
plaatst voor onze medewer-
kers. Deze burelen werden 
ingericht volgens de normen 
van het dynamisch werken 
en doen tegelijk dienst als 
levende showroom dankzij 
de strakke glazen wanden. 
Deze burelen baden in het 
licht en zijn stuk voor stuk 
voorzien van gloednieuwe 
zit-sta bench-werkplekken 
en voldoende kastruimte 
om al het archief in onder 
te brengen.

Ontspannen in stijl
In onze nieuwe showroom 
zullen vaak interne en 
externe B2B-events plaats-
vinden. Bij deze events 
horen natuurlijk vaak een 
hapje en een drankje, en 
daarom werd er ook een 
unieke en stijlvolle bar 
geïnstalleerd die volledig 
past binnen de stijl van 
het gebouw. Deze bar doet 
op vrijdagavond ook vaak 
dienst als dé plek om te 
ontspannen in stijl en 
even na te kaarten over de 
voorbije werkweek met onze 
loyale medewerkers. •

>> De bar vormt de ideale plek om na een 
drukke werkweek te ontspannen in stijl.
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Nieuwe vergader- of werkplek 
in een handomdraai

Snel een perfecte meeting- of individuele werkplek creëren? Universele 
meetingpods bieden een complete oplossing met alle tools en functies voor 
solowerk, presentaties, conference calls en vergaderingen. Hun akoestische 
inrichting zorgt ervoor dat u kan werken of vergaderen zonder gestoord te 

worden en zonder anderen te storen.

 INOFEC



Instant vergaderhub: 
Smartblock
De Smartblock meetingpod 
is na installatie steeds 
100% gebruiksklaar. Dankzij 
de comfortabele zitbanken 
en tafel kan je er meteen 
in vliegen, of je nu wil 
werken of vergaderen. De 
Smartblock meetingpod 
beschikt over gerichte 
luidsprekers die gebruikt 
kunnen worden voor zowel 
conference calls en audio 
bij presentaties als om 
wat achtergrondmuziek te 
laten spelen. Dankzij de 

geïntegreerde dimbare  
Philips Hue verlichting  
creëert u ook steeds de 
juiste sfeer. Uniek aan de 
Smartblock meetingpod 
is dat deze eenvoudig 
verplaatsbaar is dankzij de 
ingebouwde wieltjes met rem.

De Smartblock meetingpod  
is verkrijgbaar in verschil-
lende uitvoeringen, o.a. met 
geïntegreerd Full HD-beeld-
scherm, voor twee of vier 
personen en als open pod  
of afgesloten pod met  
ventilatie. •
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Inofec 
Poelbergcrosss

BNI CAFé 
BNI Waregem, met 60 
vaste leden en heel 
wat bezoekers, komt 
wekelijks om 7u ’s 
morgens samen voor 
een netwerkontbijt. Voor 
alle leden betekend 
dit een boost voor hun 
bedrijf, hoe klein of hoe 
groot ze ook zijn. Op  
7 maart hield BNI 
Aequus Waregem een 
BNI-Kaffee in onze 
nieuwe showroom. 
Inderdaad, deze keer ’s 
avonds ipv. ’s ochtends 
vroeg. Dankzij de 
prachtige locatie, goede 
sfeer, hapjes, (meer 
dan één) drankje én een 
gesmaakte rondleiding 
door de gidsen van 
dienst werd het een zeer 
geslaagde avond voor 
alle aanwezigen!

Na 2 geslaagde veldritten in Ardooie organiseerde Tomabel-Inofec 
Cycling Team begin november hun eerste veldrit op de flanken van de 
Poelberg. Inofec was natuurlijk meteen bereid om hierin het voortouw te 
nemen en werd zo hoofdsponsor van de Inofec Poelbergcross.

Op zaterdag 3 november was de zon al vroeg getuige van de eerste 
toeschouwers die lang voor de eerste wedstrijden al kwamen postvatten. 
Om 10 uur mochten de niet-aangeslotenen proeven van het veldrijden 
waarna 36 miniemen (8-11j) konden aantreden om de flank en vooral 
elkaar te bekampen. In de namiddag was het de beurt aan 108 aspiranten 
die in 3 reeksen jongens en meisjes mochten strijden om de felbegeerde 
podiumplaatsen. Om 16u tenslotte liep de weide helemaal vol om 
getuige te worden van 47 veldrijders-voor-één-dag die onderling zouden 
gaan uitmaken wie het eerste truitje van kampioen van Tielt voor niet-
aangeslotenen mocht aantrekken. 

Op zondag konden de toeschouwers genieten van het unieke spektakel 
dat op de flanken van de Poelberg plaatsvond. 184 nieuwelingen, juniores, 
masters, elites zonder contract en dames streden er voor de titel van 
provinciaal kampioen. Mede door het prachtige weer konden de ruim 
1000 toeschouwers de Poelberg site genieten van het mooie feest dat 
veldrijden kan zijn.

 INOFEC



Nieuwe BMW 3 
voorgesteld in  

onze showroom

BMW-dealer Le Couter stelde op donderdag  
21 februari de nieuwe BMW 3-reeks voor aan hun 
klanten tijdens een afterwork-event. Uitzonderlijk 
koos men niet voor de eigen toonzaal om de 
blinkende bolides voor te stellen, maar wel voor onze 
gloednieuwe showroom. Het werd een verrassende 
combinatie van wagens tussen de kantoormeubelen.

Op de voorstelling van de nieuwe BMW 3-reeks 
waren ongeveer 300 aanwezigen. Tijdens het event 
werd ook het partnership met het Deceuninck-Quick-
step – wielerteam voorgesteld. De ploegwagens en 
fietsen waren er in avant-première te bewonderen.

“De nieuwe BMW 3-reeks berline toont op 
onnavolgbare wijze aan dat hij nog steeds de 
referentie is in zijn klasse. U ziet het aan de krachtige 
lijnen van zijn gesofisticeerde design, en u voelt het 
aan het stuur, dankzij de vernieuwende technologie 
die het rijplezier naar een nog hoger niveau tilt.”, zegt 
Stijn Le Couter.
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Inofec  
Cycling Team

Ook dit jaar is Inofec opnieuw de 
hoofdsponsor van het Inofec Cycling 
Team. Het team kon het nieuwe 
wielerseizoen alvast succesvol inzetten 
met overwinningen van Warre Leyn en 
Wouter De Fauw en heel wat mooie 
ereplaatsen.



20 EEN WERKDAG UIT HET LEVEN VAN …

08:30 
Om half negen starten ook 
onze medewerkers van de 
administratie aan hun werkdag. 
Ook hen breng ik een bezoek 
voor een dagelijkse begroeting. 
Vaak hebben ze enkele kleine 
vragen waarbij ik hen snel even 
op weg help. Samen met mijn 
dochter Sharon bekijk ik ook 
nog enkele offertes en orders. 

09:00  

Omstreeks negen uur 
spring ik terug binnen 
bij de magazijniers om 
de dagelijkse werking 
even te overlopen. We 
bespreken ook meteen 
de magazijninrichting 
voor enkele nieuw 
binnenkomende artikelen. 

Een werkdag uit het leven van ...

Marc Speeckaert
Marc Speeckaert is de man achter Inofec. Hij richtte het bedrijf in 2001 op en bracht 
hierbij 19 jaar ervaring en expertise met zich mee. Ondertussen zijn we 18 jaar verder 
en is Inofec onder leiding van Marc uitgegroeid tot één van de grootste spelers op de 

Belgische kantoormeubelenmarkt met meer dan 30 vaste, loyale medewerkers. 

 INOFEC

07:15 
Iets na zeven uur vertrek ik richting de 
nieuwe Inofecsite. Omdat ik in Tielt woon 
kost dat me slechts een paar minuten, 
waardoor ik rond 7u15 aankom. Tijdens 
een korte tussenstop aan mijn bureau 
start ik mijn computer op, waarna ik 
eerst even naar het magazijn ga om 
er goeiemorgen te zeggen tegen de 
medewerkers die al aanwezig zijn. 
Hierna ga ik terug naar mijn kantoor en 
behandel nog enkele openstaande mails 
van gisteren.



10:30 
Vandaag staat er ook een sollicitatiegesprek op het programma. 
Samen met Sharon maak ik kennis met onze nieuwe medewerker 
Lieven. Hij zal ons logistiek team versterken als chauffeur – monteur.

14:00 
Deze namiddag staat er ook een meeting met een fabrikant op het 
programma. Samen met hen bespreken we een nieuwe collectie 
meubilair om in onze 3500m2 grote showroom te plaatsen.  
We bepalen ook meteen de nieuwe kleuren voor de akoestische 
scheidingswanden die gebruikt zullen worden.

16:00  
In de loop van de late namiddag 
komen onze chauffeurs terug 
aan op de Inofecsite om hun 
vrachtwagens vol te laden voor de 
volgende dag. Ons montageteam 
Wim en Gino geef ik snel nog 
wat richtlijnen mee voor een 
levering die de volgende dag moet 
gebeuren.

17:00 
Omdat het vrijdag is sluiten we 
de werkweek af met een eigen 
“Franciscus” biertje aan onze 
INOFEC-bar. Dit is tegelijk het ideale 
moment om even bij te praten 
met enkele medewerkers. Deze 
ontspannen afsluiter is altijd positief 
voor de groepssfeer en zorgt ervoor 
dat iedereen het weekend met een 
goed gevoel kan aanvatten.



22 BUITENMEUBILAIR

I
nofec staat al jaren bekend 
voor hun kantoormeubelen van 
topkwaliteit. Sinds dit jaar kan 
je nu echter ook bij ons terecht 

voor kwaliteitsvol buitenmeubilair met 
cachet. Alle buitenmeubilair uit ons 
gamma werd zorgvuldig uitgekozen, 
waardoor we over een assortiment be-
schikken met meubelen die stuk voor 
stuk een toegevoegde waarde bieden 
aan uw tuin of terras, zowel bij u thuis 
als in uw bedrijf of horecazaak.

Inofec verdeelt buitenmeubilair met 
klasse van de merken Joli, Emu en 
Youneek.
Vraag vrijblijvend info via  
wwwinofec.be of in onze winkel. •

Buitenmeubilair 
met cachet

Kom ons buitenmeubilair 
deze zomer ontdekken in 
onze showroom en op ons 
prachtige terras.



Herman Miller is één van de meest gerenommeerde meubelmerken 
ter wereld en staat wereldwijd bekend voor hun unieke designs en 
ultieme comfort en ergonomie qua bureaustoelen. 

Nu ook bij Inofec:
bureaustoelen van 

Herman Miller

Mirra
De Mirra bureaustoel biedt 
ondersteuning voor mensen die 
continu in beweging zijn tijdens 
het werk. De manier waarop 
we werken is namelijk een 
evoluerend proces. Wij scha-
kelen in een oogwenk om van 
individueel werk naar werken 
in teamverband en hebben 
dus hulpmiddelen nodig die 
net zo dynamisch zijn. Mirra 
beweegt met u mee en wordt 
één met het lichaam. Als u zit, 
passen de rugleuning en de 
zitting zich onmiddellijk aan. 
Met dynamische oppervlakken 
die reageren op uw kleinste 
bewegingen en simpele, intuï-
tieve instel mogelijkheden voor 
het afstellen van de houding, 
vormt de Mirra bureaustoel een 
balans tussen direct comfort en 
persoonlijke ergonomie in een 
verfijnd ontwerp. •

1

3

Aeron
Hét toonbeeld binnen de 
collectie van Herman Miller 
is zonder twijfel de Aeron 
bureaustoel. Je wordt natuurlijk 
niet zomaar de meest verkochte 
bureaustoel ter wereld! Hoewel 
zijn iconische vorm sinds 1994 
grotendeels ongewijzigd is 
gebleven, werd de Aeron-stoel 
onlangs van onder tot boven 
opnieuw ontworpen om nog 
beter aan te sluiten op het 
werk van vandaag. De stoel 
kreeg een doordachte update 
gegeven op basis van het 
meest recente onderzoek met 
betrekking tot de wetenschap 
van het zitten en ontwikkelingen 
in materialen, productie en 
technologie.

2

Cosm
Wanneer u in hun gloednieuwe 
Cosm bureaustoel zit, voelt 
u onmiddellijk het uitermate 
goeie zitcomfort. Het verfijnde 
ergonomische ontwerp met 
auto-harmonische kanteling 
reageert onmiddellijk en 
automatisch op uw lichaam, 
bewegingen en houding om een 
natuurlijke balans en totale 
ondersteuning te bieden. Het 
maakt niet uit wie er voor u 
in de stoel gezeten heeft, 
hoelang u erin zit of wat u gaat 
doen, Cosm zorgt voor instant 
comfort – overal waar u werkt. 
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