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Het verhaal achter Händig

Händig Design levert ook oplossingen aan klanten in de
zakelijke markt. Wij verzorgen thuiswerk- en kantoorplekken
voor bedrijven in diverse sectoren. Een goede werkplek is
immers essentieel voor de productiviteit van medewerkers
binnen uw bedrijf, zowel thuis als op kantoor.

Van podiumbouwer naar meubelmaker: misschien heb je ons
voorbij zien komen in de reclame van Nationale Nederlanden.
Händig oprichters en ondernemers Mark Snoeijen en Bjorn
Berkers zijn normaal gesproken verantwoordelijk voor de
immense decors en podia op grote festivals of events.

Tot de corona-uitbraak de evenementenbranche volledig
stillegde en de agenda’s leeg veegde. De stilstaande machines
moesten in ieder geval weer gaan draaien, maar de mannen
wilden ook iets van blijvende waarde creëren en zagen dat
thuiswerken de toekomst is. 

OVER HÄNDIG

https://youtu.be/H7WBdo8VTVg
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In een latere fase is besloten om samen te gaan werken met
een interieurbouwer, die beschikking had over mensen en
machines met hogere afwerkingskwaliteit. Door de productie
en verzending uit te besteden kon er meer worden gefocussed
op de ontwikkeling van het bedrijf en de producten.

Tot eind 2021, toen de wereld weer open ging en de agenda's
binnen de evenementenbranche weer vol liepen heeft de
producent, Stabilo Interieurbouw B.V. het overgenomen. Met
de jarenlange interieur- en meubelbouw ervaring en hart
voor het vak blijft het concept Händig Design in goede
handen. 
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✓ Hoge kwaliteit Berken Multiplex
✓ Ruimtebesparende meubels
✓ Gemiddelde waardering 4.3/5
✓ Duurzaam en lokaal geproduceerd
✓ Voordelig en in uw huisstijl/logo

WAAROM
HÄNDIG DESIGN

Hoge kwaliteit Berken Multiplex
Al onze meubels worden gemaakt van CP/CP Berken Multiplex.
Berken is de sterkste houtsoort voor multiplexplaten.
Deze platen zijn enorm sterk en zullen niet buigen onder druk
door de vele dunne werken fineerlagen in de plaat. CP/CP duidt
op de sterkte en kwaliteit van de fineerlagen. CP fineer is het
meest harde fineer voor mulitplex. Hiernaast leent het
materiaal zich ook goed voor het beplakken met HPL. 

Case study: de Desk is getest op belastbaarheid en stevigheid tot
minimaal 100 kilo. 
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Ruimtebesparende
 meubels

Het unique selling point van Händig Design is dat al onze
meubels flexibel en ruimtebesparend zijn. Dit maakt de
meubels enorm functioneel en geschikt voor flexwerkplekken,
zowel thuis als op kantoor. Wanneer je minder capaciteit nodig
hebt, kunnen de meubels snel én compact worden
opgeborgen. 

Gemiddelde waardering 4,3/5
Bij ons staat de klant op nummer 1. Onze klanten beoordelen

ons gemiddeld met een 4,3 op Trustpilot. 
3121 klanten gingen u al voor
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Duurzame lokale productie

Alle meubels worden lokaal en duurzaam in Nederland
geproduceerd. Het flexibele design zonder schroeven of lijm
is naast het feit dat CO2 wordt gereduceerd door minimale
verpakkingsgrootte erg duurzaam. 

De productie met behulp van CNC-machines
vindt lokaal plaats in Eindhoven, Nederland.

Door het samenwerken met Nederlandse
partners wordt uitbuiting voorkomen en kan
er snel worden geschakeld om optimaal in
uw behoeftes te voorzien.
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Hier is een greep uit onze producten die handig zijn voor
thuiswerken of op kantoor. Voor meer producten kunt u onze
productpagina op de webshop bekijken. 

HÄNDIGE
PRODUCTEN

DESK FLEX DESK MONITOR STAND LAPTOP STAND
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U kunt al een zakelijke aanvraag doen vanaf 5 meubels. Voor
onze de zakelijke markt werken wij met voordelige tarieven per
bulkgrootte. U kunt een aanvraag doen door te mailen
naar info@36t.nl wij streven ernaar om binnen 2
werkdagen te reageren. 

PRIJZEN
AANVRAGEN
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