


Mensen halen hun waardigheid niet alleen uit wat ze kennen maar ook 

uit wat ze kunnen. Uit de dagelijkse handelingen die ze zelf nog beheersen. 

Samen willen wij de meubelen en omgevingen ontwerpen die mensen hun 

leven zo zelfstandig mogelijk laten leiden. Wij willen mensen met zorg 

omringen. Juist daarom besteden we de grootste aandacht aan het kleinste 

detail bij de ontwikkeling van onze meubelen. We doen dit met begrip voor 

de noden, kennis van de uitdagingen, en met respect voor het menselijke 

leven. Op die manier creëren wij een omgeving die om mensen geeft.

Meubelen die ons 
omringen met zorg
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to heal, to care & to meet
We create furniture...
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TIME TO
care
Zeker op hun eigen plek moeten mensen 

zichzelf kunnen zijn, en zichzelf in 

de omgeving kunnen herkennen. Zo 

evolueren mensen van zijn naar welzijn.

Meubelen moeten niet alleen functioneel 

blijven, evenzeer moeten ze bijdragen aan 

de sfeer en de eigenheid van de ruimte. 

Zodat mensen er zich echt thuis voelen.
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bed Olympia Care XLow

nachttafel Atlas laag

zetel Domus Club-1 flex

salontafel Flat

“Ik houd van de rust die  
mijn kamer uitstraalt, 
hier voel ik mij thuis.”

BERNADETTE
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bed Velino Care

nachttafel Quadra

zetel hm82a (Hitch Mylius)

bed Olympia Hospital XLow met leeslamp

nachttafel Ilana

Een  
harmonieus
geheel



bed Olympia Hospital XLow

nachttafel Ilana



bed Olympia Hospital

nachttafel Ilana

bediening Satellietbediening

Olympia Hospital  
een veelvoud  
van eenvoud

“Het Olympia ziekenhuis- 
bed is ergonomisch en 
functioneel. Het verlicht 
mijn dagdagelijkse taken 
als verpleger.”

JAN
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zetel Fero relax hout 

stoel Lima 

tafel Moro



stoel Stella

zetel Fero relax hout

bed Olympia Care Soft

comfort  
in alle 
veiligheid
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TIME TO
meet
Mensen geven elkaar energie. 

Contacten geven kracht.  

Gesprekken geven zin.

Zorgmeubelen moeten ontmoetingen 

stimuleren en aangenamer maken. 

Zodat mensen voeling houden met 

elkaar en met de wereld rondom hen.
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stoel 130 (Thonet)

tafel 130 (Thonet) 

Een moment  
van samen zijn,  
tijd voor  
elkaar
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zetel Luxor

stoel Elephant (Kristalia)

tafel Neat (Kristalia)

Comfort in  
verscheidene 
vormen
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locatie WZC Maasmeander Maasmechelen
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stoel Sintesi 

stoel Sintesi

tafel Square

locatie WZC Engelendaele Brugge

tijdloos  
design
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stoel Embrasse

stoel Logica

tafel Square

locatie St. Zorgcentrum Scharweyerveld te Maastricht
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zetel Moby Club

locatie Borgate Rotterdam

“Voor onze klanten willen  
we alleen maar het beste.  
Daarom kiezen we voor  
Haelvoet.”

ZORGMANAGER
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TIME TO
heal
Niet alleen medische zorgen helpen 

mensen genezen. Ook een aangepaste 

omgeving kan helend werken.

Op een plaats waar mensen zich goed 

voelen, hebben ze meer kans om 

opnieuw beter te worden. Alleen een 

omgeving die zorg uitstraalt, zal tot 

optimale verzorging aanzetten.
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zetel Q-Bic wachtmeubel

locatie Gelre ziekenhuizen
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bed Aron Hospital

nachttafel Ilana
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zetel Q-Bic wachtmeubel

brancard Vico hoog/laag brancard
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onderzoekstafel Eleva

krukje met airlift
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Ter versterking van onze gevestigde reputatie vertrouwen we op de steun van een wereldwijd netwerk van officiële 

partners. Deze distributeurs zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun professionalisme en hun vakkundige dienst na 

verkoop. Onze partners worden op regelmatige tijdstippen bijgeschoold en uiteraard kunnen zij steeds terugvallen op de 

knowhow van onze onderneming. 

Haelvoet België

Haelvoet RoemeniëHaelvoet Frankrijk

Haelvoet Zwitserlandeen dorp
Als geen ander beseffen we dat groei de motor is 

van een productiebedrijf. Daarom streven ook wij 

naar groei, zolang dit niet ten koste gaat van onze 

flexibiliteit en filosofie. We beschikken daarom 

over twee onafhankelijke productiemotoren met 

eigen accenten en afzetgebieden. De Belgische 

productievestiging concentreert zich vooral op 

West-Europa en verder gelegen exportmarkten, 

terwijl onze Roemeense productie-eenheid Centraal- 

en Oost-Europa voor zijn rekening neemt.

DE WERELD
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Ethisch  
ondernemen

Innovatie

Aangezien we mét mensen producten maken 

vóór mensen is ethisch ondernemen reeds 

jarenlang ingebed in onze bedrijfscultuur. Ook 

milieuzorg was, lang vooraleer het een trendy 

begrip werd, een welbewuste keuze van ons 

management. Ons PEFC- en milieu-certificaat, 

een maximaal gebruik van recycleerbare 

materialen, moderne milieuvriendelijke 

productieprocessen en een milieubewuste 

ontwerpfilosofie getuigen hiervan. Het milieu 

beschermen is immers onze toekomst 

beschermen.

Als ISO-gecertificeerd bedrijf garanderen we 

u niet enkel kwaliteitsvolle producten, maar 

eveneens een uitmuntende dienst na verkoop. 

Onze product- en kwaliteitseisen liggen hoger 

dan wat de medische hulpmiddelennormen 

vooropstellen. Onze producten kunnen als echte 

investeringsgoederen beschouwd worden en 

zullen jarenlang feilloos hun diensten bewijzen. 

Een vervanging zal zich hierdoor minder snel 

opdringen, waardoor uw keuze voor een 

Haelvoet-product een keuze voor duurzaam 

investeren wordt.

Wat onze meubelen echt bijzonder maakt, is 

de combinatie van twee krachten die eerder 

onverenigbaar lijken: innovatie en traditie. 

We maken vandaag gebruik van de nieuwste 

en meest geavanceerde technologieën, maar 

blijven onze traditie, kwaliteit ten dienste van 

de klanten, altijd trouw.

Daarenboven kent veiligheid geen prijs. 

Onze hoog/laag Care en Hospital bedden 

zijn TÜV-gecertificeerd. Een TÜV-certificatie 

houdt in dat de geteste producten aan alle 

van toepassing zijnde Europese normen 

voldoen. Het behalen van deze certificering 

is een belangrijke schakel in ons streven 

naar het aanbieden van kwalitatief 

hoogstaande en veilige producten.

Traditie
Lang vooraleer termen als “Healing Environment” en “Evidence-Based 

Healthcare Design” gemeengoed werden, waren vormgeving en sfeer 

belangrijke strategische pijlers binnen onze familiale onderneming. De 

eerste zorgmeubelen ontsproten in 1931 aan het onvermoeibare brein van 

een man die als geen ander creativiteit en innovatie wist te combineren. 

De huidige gedelegeerd bestuurder, kleinzoon van de stichter, blijft trouw 

aan deze succesformule waarvan de basis meer dan 80 jaar geleden 

werd gelegd. Haelvoet is een bedrijf met een geschiedenis en een ziel. Dit 

is zonder twijfel dé ideale voedingsbodem voor unieke creaties die een 

evenwicht vormen tussen design, kwaliteit en functionaliteit. 

Onze producten zijn echter vooral een middel om een ultiem partnership 

aan te gaan met u, de toekomst van onze onderneming. Wij hopen van 

harte ook deel uit te mogen maken van uw toekomst, als een trouwe 

partner in de zorgsector… zodat we samen verder geschiedenis  

kunnen schrijven.

Vakmanschap
De ultieme combinatie van kwaliteit, innovatie en flexibiliteit is voor ons team 

van medewerkers geen onbereikbaar gegeven, maar vloeit voort uit een 

weldoordachte strategie en een benijdenswaardig doorzettingsvermogen.

Weinigen hebben de moed en energie om een verticaal geïntegreerde 

productie-eenheid in stand te houden. Want vele ondernemers en 

investeerders verkiezen korte termijn winsten boven een onzekere toekomst.
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PROFIT

PEOPLE PLANET

Ondernemerschap

Mens Omgeving

Voor een commerciële onderneming als 

Haelvoet is een positieve cashflow de basis 

voor continuïteit. Om een duurzame groei 

te bewerkstelligen verkent Haelvoet nieuwe 

markten en blijft zij investeren in productie 

en infrastructuur.

Haelvoet zorgt voor mensen. Niet enkel onze 

producten omringen de gebruikers met zorg, 

ook de Haelvoet werknemers genieten van 

een positief en stimulerend sociaal beleid en 

arbeidsklimaat. Haelvoet gaat zelfs nog een 

stapje verder en wil een actieve participant zijn 

in de gemeenschappen waar zij opereert en 

bijdragen aan waardevolle maatschappelijke 

initiatieven.

De Roemeense productie-eenheid van Haelvoet, 

steunt op regelmatige basis een weeshuis 

en een psychiatrische instelling in Roemenië. 

Beide instellingen krijgen jaarlijks een budget 

dat ze naar eigen keuze kunnen besteden. 

Het weeshuis bouwt haar sportzaal uit en 

koopt speelgoed voor de allerkleinsten. De 

psychiatrische instelling spendeert het budget 

aan voeding, kleding en infrastructuur.

Haelvoet streeft ernaar de milieu-impact, 

veroorzaakt door haar activiteiten, zoveel 

mogelijk te beperken, rekening houdend 

met een evenwicht tussen ecologie en 

economie. Haelvoet werkt daarom mee 

aan een gezond houtbeheer en bezit een 

PEFC- en milieucertificaat. Verder wordt ook 

de CO
2
 uitstoot tijdens het productieproces 

tot een minimum beperkt en worden 

onze productieprocessen op regelmatige 

tijdstippen geherevalueerd.

Tijdens het productieproces wordt een 

efficiënt afvalmanagement gevoerd om 

het productieafval en overschotten tot een 

minimum te beperken. Zo krijgt het meeste 

afval vandaag een tweede leven in nieuwe 

producten.

Haelvoet streeft naar duurzame  
groei, met inachtneming van  
haar sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid. 

onze zorg
UW TOEKOMST

Bij Haelvoet willen we hetzelfde als 

u. Een leefbare wereld, ook voor 

volgende generaties. Het is een 

continue zoektocht naar de juiste 

balans tussen mens, omgeving en 

ondernemerschap. 

Productieprocessen en leveringen 
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gaan respectvol om met grondstoffen. 

Zo betekent kiezen voor Haelvoet, 

kiezen voor een eerlijk product. 
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Haelvoet nv

Uitgave 2014

Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.

Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.



Haelvoet nv | België
Leon Bekaertstraat 8

8770 Ingelmunster

T +32 (0) 51 48 66 95

F +32 (0) 51 48 73 19

info@haelvoet.be

www.haelvoet.be

Haelvoet sarl | France
Avenue Van Pelt 12

62300 Lens

T +33 (0) 3 21 70 63 71

F +33 (0) 3 21 76 62 67

info@haelvoet.fr

www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | Suisse
Route de la Plaine 45

1580 Avenches

T +41 (0) 26 675 46 86

F +41 (0) 21 560 46 46

info@haelvoet.ch

www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | Romania
Parcul Industrial Jibou 1

455200 Jibou, Salaj

T +40 (0) 260 64 22 33

F +40 (0) 260 64 22 55

info@haelvoet.ro

www.haelvoet.ro
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