
Haelvoet nv  |  België
Leon Bekaertstraat 8,  
B-8770 Ingelmunster 
T +32 (0) 51 48 66 95
F +32 (0) 51 48 73 19 
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet nv  |  France
12, Avenue Van Pelt,  
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
Rue du Crêt-du-Locle 4B 
2304 La Chaux-de-Fonds 
T +41 (0) 3 21 70 63 71
F +41 (0) 3 21 76 62 67
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl  |  Romania
Parcul Industrial 1
455200 Jibou, Salaj 
T 0040 260 64 22 33
F 0040 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro



A dignidade das pessoas não depende apenas do que conhecem, mas 

também do que ainda são capazes. Nas rotinas do dia a dia que ainda 

conseguem desempenhar. O nosso objetivo é desenvolver e criar mobiliário 

e ambientes que permitam às pessoas viver o mais independentemente 

possível. Queremos cuidar das pessoas. É por esta razão que prestamos 

atenção ao mais ínfi mo pormenor durante o desenvolvimento do 

nosso mobiliário. Isto é conseguido com uma clara compreensão das 

necessidades, um absoluto conhecimento dos desafi os e um profundo 

respeito pela sociedade. Ao fazê-lo, criamos um ambiente que se preocupa 

com as pessoas.

Mobiliário que cuida 
de nós
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to heal, to care & to meet
We create furniture...
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TIME TO
care
As pessoas querem manter a sua 

integridade e sentir-se confortáveis, em 

especial na sua própria casa. É assim 

que as pessoas evoluem de estar bem 

para bem-estar.

O mobiliário deve ser funcional mas deve 

também contribuir para a atmosfera 

e carácter do ambiente, para que as 

pessoas se sintam em casa.
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Cama Olympia Care XLow

Mesa-de-cabeceira Atlas low

Cadeirão Domus Club-1 fl ex

Mesa de apoio Flat

“Gosto da calma que me 
transmite o meu quarto. 
É aqui que me sinto em 
casa.”

BERNADETTE
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Cama Velino Care

Mesa-de-cabeceira Quadra

Cadeirão hm82a (Hitch Mylius)

Cama Olympia Hospital XLow com luz de leitura

Mesa-de-cabeceira Ilana

Harmonia
perfeita
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Cama Olympia Hospital XLow

Mesa-de-cabeceira Ilana



Cama Olympia Hospital

Mesa-de-cabeceira Ilana

Controlo satélite

Olympia Hospital 
beleza na
simplicidade

“A cama hospitalar Olym-
pia é ergonómica e fun-
cional. Alivia as minhas 
tarefas diárias como 
enfermaria.”

JOÃO
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Cadeira em madeira Fero relax

Cadeira Lima 
Mesa Moro



Cadeira Stella

Cadeira em madeira Fero relax

Cama Olympia Care Soft

conforto 
com toda a
segurança
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TIME TO
meet
As pessoas dão energia umas às 

outras. Os contactos dão-nos forças.

As conversas dão signifi cado.

O mobiliário para cuidados de saúde 

deve estimular os encontros e dar-

lhes mais signifi cado. Deste modo, 

as pessoas mantêm-se em contacto 

umas com as outras e com o mundo.

19188



Cadeira 130 (Thonet)

Mesa 130 (Thonet)

Um momento
de paz
tempo para si

21



Cadeirão Luxor

Cadeirão Elephant (Kristalia)

Mesa Neat (Kristalia)

Conforto em
diversas
formas
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Sofá para sala de espera Sofos
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Cadeira Sintesi

Cadeira Sintesi

Mesa Square

Local WZC Engelendaele Bruges

design 
intemporal
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Cadeira Embrasse

Cadeira Logica

Mesa Square

Local Zorgcentrum Scharweyerveld, Maastricht

2222229292222292



Cadeirão Moby Club

Local Borgate Rotterdam

“Só queremos o melhor 

para os nossos clientes. 
É por isso que escolhemos 
Haelvoet.”

GERENTE DE CUIDADOS DE SAÚDE
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TIME TO
heal
Não são só os técnicos de saúde 

que ajudam as pessoas a sarar. Um 

ambiente adaptado também pode ajudar 

a sarar.

As pessoas têm uma maior hipótese 

de melhorar num local onde se sentem 

à vontade. Um ambiente acolhedor 

forma a base para um processo de 

recuperação mais rápido.
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Cadeira para sala de espera Q-Bic

Local Gelre hospitals
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Cama Aron Hospital

Mesa-de-cabeceira Ilana
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Cadeirão para sala de espera Q-Bic

Maca Vico



Marquesa de tratamentos Eleva

Banco com elevação com ar
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Para fortalecer a nossa reputação já estabelecida, temos uma rede mundial de parceiros ofi ciais. Estes distribuidores 

foram cuidadosamente selecionados com base no seu profi ssionalismo e o seu serviço de pós-venda competente. Os 

nossos parceiros assistem com regularidade a formações extra, e são sempre mantidos atualizados graças ao know how 

da nossa empresa. 

Haelvoet Bélgica

Haelvoet RoméniaHaelvoet França

Haelvoet Suíçaé uma aldeia
Mais do que qualquer pessoa, temos consciência 

que o crescimento é a força motriz de uma empresa 

fabricante. Nós continuamos a buscar esta ambição, 

desde que não dependa da nossa flexibilidade 

e filosofia. É por isso que temos duas fábricas 

independentes com as suas próprias características e 

mercados. A nossa filial Belga centra-se essencialmente 

na Europa Ocidental e outros mercados de exportação, 

enquanto que a nossa fábrica da Roménia atua na 

Europa Central e Europa do Leste.

O MUNDO
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Empreendedorismo
ético

Inovação

Os nossos empregados fazem produtos 

para as pessoas. É por esta razão que o 

empreendedorismo ético tem um papel vital 

na nossa politica empresarial. A proteção do 

ambiente já era uma escolha bem ponderada 

da nossa gerência, muito antes de se tornar um 

conceito da moda. O nosso certifi cado PEFC 

e ambiental, assim como os nossos materiais 

recicláveis, processos de fabrico modernos e 

amigos do ambiente e uma fi losofi a de design 

ecológico são testemunho disso. Afi nal de 

contas, proteger o ambiente é proteger o nosso 

futuro.

A nossa empresa detém com um orgulho 

um certifi cado ISO. Isto signifi ca que a nossa 

empresa lhe garante produtos de elevada 

qualidade e um excelente serviço de pós-venda. 

Os nossos requisitos a nível de produtos e 

qualidade ultrapassam os padrões exigidos pela 

diretiva de dispositivos médicos. Os produtos 

da Haelvoet são excelentes investimentos em 

termos de produto e irão durar muitos anos, 

graças à sua vida útil prolongada, escolher um 

produto da Haelvoet é escolher um investimento 

durável.

Uma combinação de inovação e tradição – 

dois conceitos aparentemente incompatíveis 

– torna o nosso mobiliário tão especial. 

Usamos sempre as mais recentes e mais 

avançadas tecnologias, sem esquecer a 

nossa tradição de qualidade para o benefício 

dos nossos clientes. 

A segurança não tem preço. As nossas 

camas de altura elevada/reduzida para 

hospitais e para enfermarias foram 

testadas rigorosamente pela TÜV SÜD, 

uma associação de inspeção alemã, e 

receberam um certifi cado TÜV. Obter um 

certifi cado TÜV signifi ca que os produtos 

testados estão em conformidade com 

todas as normas Europeias aplicáveis. 

Esta certifi cação é um passo importante 

no nosso objetivo contínuo para oferecer 

produtos seguros e de elevada qualidade.

Tradição
Muito antes dos conceitos de “Ambiente para sarar” e “Design para cuidados 

de saúde baseado em fatos” se tornarem vastamente conhecidos e aceites, o 

design e a atmosfera já eram importantes pilares estratégicos dentro da nossa 

empresa familiar. As primeiras peças de mobiliário médico tiveram origem em 

1931 derivados da energia incansável de um homem que sabia exatamente 

como combinar a criatividade com a inovação.

O atual gerente, neto do fundador da empresa, permanece fi el aos princípios 

que fi caram comprovados como bem sucedidos durante mais de 80 anos. 

A história rica da empresa e o espírito entusiasta são os incentivos ideais 

para criar mobiliário único que mantém o equilíbrio entre design, qualidade e 

funcionalidade.

Em particular, os nossos produtos são uma maneira de criar uma parceria 

duradoura consigo, o futuro da nossa empresa. Esperamos sinceramente ser 

o vosso parceiro leal no futuro, para que possamos continuar a fazer história...

juntos.

Habilidade
A combinação perfeita de qualidade, inovação e fl exibilidade não é um 

ideal inatingível para nós. Pelo contrário, resulta de uma estratégia bem 

concebida e uma perseverança invejável.

Poucas pessoas têm a coragem e a energia para manter uma fábrica de 

integração vertical. Muitos empresários e investidores ainda preferem lucros 

a curto prazo a um futuro incerto.
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PROFIT

PEOPLE PLANET

Lucro

Pessoas Planeta

Um cash fl ow positivo numa empresa 

comercial como a Haelvoet é a base 

para a continuidade. Para concretizar um 

crescimento duradouro, a Haelvoet está 

a explorar novos mercados e continua a 

investir na produção e infra-estruturas.

A Haelvoet cuida das pessoas. Não são os 

nossos produtos que cuidam dos utilizadores. 

Os nossos empregados também desfrutam 

de uma política social e ambiente de trabalho 

positivos e estimulantes. A Haelvoet vai ainda 

mais longe e quer participar ativamente 

nas comunidades locais e contribuir para 

importantes iniciativas sociais.

A fábrica da Haelvoet na Roménia ajuda 

regularmente um orfanato e um instituto 

psiquiátrico locais. Ambas as organizações 

recebem um orçamento anual que podem 

gastar conforme desejarem. O instituto 

psiquiátrico prefere gastar o orçamento em 

infra-estruturas, alimentos e vestuário.

A Haelvoet tem como objetivo limitar tanto 

quanto possível o impato ambiental causado 

pelas suas atividades. Simultaneamente, 

não esquecemos um equilíbrio saudável 

entre a ecologia e a economia. Deste modo, 

a Haelvoet usa madeira de fl orestas de 

gestão sustentável e detém com orgulho um 

certifi cado PEFC e ambiental. Além disso, 

a emissão de CO
2
 durante o processo de 

fabrico foi reduzido a um mínimo absoluto. 

Os nossos processos de fabrico são 

reavaliados numa base frequente.

Durante o processo de fabrico, uma gestão 

de resíduos efi ciente é aplicada para limitar 

a quantidade de resíduos de fabrico. Graças 

a esta gestão, a maioria dos resíduos é 

reutilizada em novos produtos.

A Haelvoet procura um 
crescimento estável sem 
esquecer a sua responsabilidade 
social e ecológica. 

a nossa 
preocupação
O SEU FUTURO

A Haelvoet tem os mesmos objetivos que 

os seus. Um mundo onde as próximas 

gerações possam viver. Esta é uma 

procura contínua para o equilíbrio 

certo entre as pessoas, ambiente e 

empreendedorismo. Os processos de 

fabrico e as entregas têm de ser o 

mais efi ciente possível, e os recursos 

empregues de um modo respeitoso. 

Graças a esta abordagem, escolher a 

Haelvoet é escolher um produto honesto.
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Haelvoet nv

Edition 2014

Haelvoet reserva o direito de modifi car o produto.

São possíveis pequenas alterações a nível da cor.
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