Beste Relatie,
Maak kennis met onze nieuwe catalogus en laat je inspireren
door onze modellen en uitvoeringen!
Het valt je waarschijnlijk direct op dat we naast de digitale versie
hebben gekozen voor een flexibele ringbandvorm. Dit biedt ons
de mogelijkheid om op een vrij eenvoudige manier de inhoud te
kunnen aanpassen. Bovendien zijn we hiermee in staat om nog
beter in te spelen op marktontwikkelingen, veranderingen binnen
ons assortiment en keuzes in uitvoeringen.
Ook de indeling is logischer geworden, wat o.a. de vindbaarheid
van producten eenvoudiger maakt. En we hebben onze eigen
unieke fabriek als decor gebruikt voor de prachtige sfeerbeelden.
De Valk Basics is de nieuwe naam voor onze basiscollectie
meubilair. Binnen deze collectie zijn vrijwel alle producten van
Meubelfabriek De Valk ondergebracht.

De productlijnen hebben we uitgebreid met een aantal nieuwe
modellen, waaronder tafels, barkukken en een stoel.
Zoals je inmiddels van ons gewend bent, kun je de uitvoering
van al het meubilair naar eigen wens samenstellen. Op de
uitklapbare pagina’s vind je de diverse mogelijkheden binnen
ons assortiment.
We zijn er bijzonder trots op dat we in de afgelopen jaren als
organisatie flink zijn gegroeid. Er zijn echt mooie stappen gezet
op het gebied van o.a. productontwikkeling, productieprocessen,
marketing en automatisering. De komende jaren zullen, gedreven
door onze ambities, vooral in het teken staan van robotisering en
duurzaamheid. Dit alles uiteraard met als doel om jou als klant
nog beter van dienst te kunnen zijn.
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op,
we staan voor je klaar!
Tel. 0515-412 730 of verkoop@devalkbv.com

FRIESE TROTS
Eén schuurtje, twee Friese broers en een groeiende vraag
naar schaatsen. Daar begon het allemaal mee.
Na de oprichting omstreeks 1950 is Meubelfabriek De Valk
uitgegroeid tot een bedrijf dat gespecialiseerd is in meubelen met
een stalen frame. Een bedrijf dat haar roots in ere houdt met een
groot gevoel voor ambacht en puur vakmanschap. Snijden,
stofferen, buigen en lassen, er komt veel handwerk bij kijken.
En wat vrij uniek is in de meubelbranche: van het ontwerpen tot
het buigen van de stalen frames, van het spuitgieten van de
kunststof kuipjes tot het poeder-coaten, bijna alles wordt zelf
gedaan in de oer-Hollandse fabriek. Een hecht team, met hart
voor de zaak én voor het product, staat in voor mooi vakwerk,
korte levertijden en perfecte service.

ONTWIKKELEN
ZIT IN
ONS BLOED
Een ambitieus bedrijf als Meubelfabriek De Valk wil natuurlijk
met zijn tijd mee blijven gaan en het liefst vooruit lopen.
Innovatie en ontwikkeling zijn voor ons cruciaal. We zijn hier
dan ook dagelijks mee bezig, getriggerd door een vraag vanuit
de markt of vanuit onze eigen behoefte om verder te groeien en
beter te worden.
Al sinds de oorsprong van het bedrijf zijn we bezig om ons de
technieken van meubelfabricage volledig eigen te maken.
Of het nu gaat om het buigen van staal, poedercoaten, stofferen
of spuitgieten, we kunnen en doen het allemaal zelf in onze eigen
fabriek.
Bij het ontwikkelen van een nieuw product komt onze jarenlange
ervaring goed van pas. We werken nauw samen met meubelontwerpers voor wie het potentieel van gevormd staal een echte
inspiratie is. Ons team is in staat om het hele traject van idee tot
levering uit te voeren!
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1. Klant Projectum, Project St. Michaël College 2. Klant Projectum, Project De Nieuwe Internationale School Esprit Amsterdam 3. Klant Wout Monseurs, Project kantine Wout Monseurs 4. Klant Projectum, Project DENISE De Nieuwe

5. Klant Projectum, Project DENISE De Nieuwe Internationale School Esprit

Internationale School Esprit Amsterdam

Amsterdam
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Van studieplein tot hippe koffiebar, de producten van
Meubelfabriek De Valk vind je veelvuldig terug op de
meest inspirerende plekken. Dat is ook precies waar we
ons assortiment voor ontwikkelen en produceren. We zijn er
trots op dat onze meubels voor zoveel bijzondere doeleinden
worden ingezet. De kwaliteit en functionaliteit in combinatie
met innovatie en vormgeving geven onze klanten de
mogelijkheid om flexibel te zijn en projecten op maat in
te richten.
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6. Klant Projectum, Project St. Michael College 7. Klant Projectum, Project DENISE De Nieuwe Internationale School Esprit Amsterdam 8. Klant ViaDirect, Project Zuid Amersfoort 9. Klant ViaDirect, Project Zuid Amersfoort
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10. Klant De Wild Producties, Project Amsterdome 11. Klant Wuestman, Project Arma Keukens 12. Klant Leenbakker Zakelijk, Project Strandpaviljoen De Potvis

Onze visie bij Meubelfabriek De Valk is klanten inspireren
en ontzorgen met boeiende meubelconcepten. Hen te
voorzien van goed advies en passende service. Informeren
over de laatste collecties en mogelijkheden doen we via
onze website en social media kanalen. Met als doel om
mooie samenwerkingen tot stand te brengen en van elk
project een succes te maken.
www.devalkbv.com

11.

12.

