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Swan Products is uw leverancier van projecten kantoorinrichtingen. Tegelijkertijd zijn
we veel meer dan dat. Naast werkplekken,
opbergruimten en zitmeubilair leveren we
ook toegevoegde waarde. Met onze slimme
dienstverlening zijn we een echte partner
voor onze klanten.

Swan
vulpennen en
winkel op de
Korte Lijnbaan
in Rotterdam.

Onze project- en kantoorinrichters in Nederland
en België vertrouwen op ons uitgebreide assortiment. Dat bestaat onder meer uit een aantal topmerken waarvan wij de exclusieve leverancier zijn
en een groot aantal huismerken.
Swan Products heeft een zeer grote voorraad.
Hierdoor kunnen we altijd snel en flexibel leveren.
Het bezorgen, monteren en inhuizen kunnen we
indien gewenst ook verzorgen.
Maar dat is niet het enige waarmee wij ons onderscheiden. Onze toegevoegde waarde zit vooral
in onze gedegen ondersteuning en proactieve
houding. Onze klanten zijn bijvoorbeeld van harte welkom om ideeën op te komen doen in onze
showroom.
Daarnaast biedt Swan Products verschillende digitale diensten. We hebben een eigen app, een eigen bibliotheek in pCon.planner en voor het laatste nieuws uit de branche kunt u op onze website
terecht.
Ondersteuning zit hem ook in eenvoudige zaken.
We geven onze klanten tips en advies en denken
met ze mee over mogelijkheden om hun omzet te
vergroten. Daarbij kiezen wij ervoor om te investeren in een hechte relatie met een beperkt aantal
dealers.
Swan Products hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken uitsluitend met Europese leveranciers, om er zeker
van te zijn dat onze producten worden geproduceerd volgens de strengste EU-normen op milieugebied. Daarnaast hebben we volledig recyclebare producten met Cradle to Cradle Certificatie in
ons assortiment.
Swan Products is een familiebedrijf met een lange
geschiedenis. Het werd in 1969 opgericht door
Ruud de Jong en was daarvoor een importeur van
Engelse Swan-vulpennen. Na 43 jaar is er veel
veranderd, de vulpennen zijn vervangen door een
compleet aanbod kantoormeubilair, van A tot Z.
Enkele jaren geleden heeft de derde generatie in
de personen van Robert en Ramon de Jong het
bedrijf overgenomen.
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Uitgebreid assortiment,
van voorraad tot maatwerk
Onze verschillende productgroepen hebben
een aantal zaken gemeen. Door onze modulaire programma’s bieden we voor elke
ruimte een passende oplossing tegen een
passende prijs. Met andere woorden: Swan
Products levert maatwerk. En dat doen we
snel, want door onze grote voorraad kunnen
we altijd tijdig leveren.

Ontvangen
We bieden verschillende modulaire
balieprogramma’s. Wat dacht u
van het Franse Bwelcom? Of van
Reception, uitgevoerd in hout, of
Reception-Glass, uitgevoerd in
hout en met topbladen van gehard
glas, van de Italiaanse producent
Quadrifoglio?
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Werken
Qua werkplekken hebben we voor
ieder wat wils. Zoekt u iets waar
iedereen mee uit de voeten kan?
Kies dan voor Entrada-poten.
Liever iets met extra uitstraling?
Dan zijn Arca-poten met een
optisch zwevend blad of Novawangenpoten de juiste keuze.
Vanzelfsprekend hebt u de keuze
tussen werkplekken met een vaste
of verstelbare hoogte, inclusief
zit-stawerkplekken. Ook bieden we
kabelmanagement, ladenblokken
en scheidingswanden.

Westaro-Möbel GmbH + Co.KG
Unterer Hellweg 9 | D-32584 Löhne
www.westaro.de | info@westaro.de
t: +49 57 32 94 24 - 70 | f: +49 57 32 94 24 - 80

Vergaderen
Of u nu een vergadertafel voor
acht of 24 personen nodig heeft;
bij ons vindt u wat u zoekt. Een
kleine greep uit ons assortiment:
de Tmeeting1 vergadertafel is
modulair en geschikt voor diverse
ruimtes, met de Arca-bartafel
vergadert u op 110 centimeter
hoogte en Turn & Go-klaptafels zijn
geschikt als de ruimte beperkt is.

Opbergen
Swan Products levert een groot
aantal schuif- en roldeurkasten,
zoals Slide&Go, Ecotec en New
Generation. Ze zijn leverbaar in
diverse maatvoeringen. Daarnaast
hebben we onder meer tvcomputerkasten, garderobekasten,
dossierladekasten en draaideur
kasten in ons assortiment.

Directie
Onze meubels voor
managementwerkplekken zijn
stuk voor stuk ware eyecatchers.
Zo leveren we van Officity en
Quadrifoglio diverse lijnen
italiaans directiemeubilair. En
het exclusieve Xpression, een
stijlvolle collectie fineermeubelen
vervaardigd door SICAME Office
voor Swan Products.

Zitten
Voor de wachtkamer of lounge
omgeving bieden we verschillende
stoelen en banken, van de Spaanse
Calma-serie met zijn minimalis
tische uitstraling tot de natuurlijk
vormen van het Italiaanse Path.
Onze living stoelen zijn kleurrijke
kwaliteitsstoelen uit de woonsfeer. We leveren een groot aantal
bureaustoelen, vanzelfsprekend
ook met versteltechniek en ergonomische zitting. Voor conferentie/bijzetstoelen en terras/kantinestoelen
kunt u ook bij ons terecht.

De Heurne T.0315-764031 E.hcmmeubel@gmail.com
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Leverancier van
kwaliteitsmerken
Swan Products staat voor kwaliteit. Wij zijn
de exclusieve leverancier van een aantal
Europese topmerken. Daarnaast hebben we
een groot aantal kwalitatief hoogwaardige
huismerken.

SitLand
Het ontwerpen van stoelen die de levenskwaliteit
verbeteren. Dat is het doel van SitLand. Dit Italiaanse merk heeft aandacht voor zowel het esthetische aspect als de functionaliteit.
Quadrifoglio
Quadrifoglio is een begrip als het gaat om kantoormeubilair. Dit topmerk uit Italië heeft een
ongekend grote voorraad, waardoor het altijd en
waar ook ter wereld snel kan leveren.
Westaro
Het perfecte zitten. Daar gaat het om bij Westaro.
Of het nu gaat om bureau- of bijzetstoelen; deze
Duitse fabrikant levert kwaliteit.
Quos
Onze partner Quos staat voor de overtreffende
trap van maatwerk. Dit bedrijf geeft iedereen de
mogelijkheid om met een online-tekenprogramma

www.quos.nl

Professionele
kastwandsystemen
op maat
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zijn eigen kasten te maken. Onbeperkte mogelijk
heden dus. Swan Products levert en monteert
desgewenst deze kasten binnen enkele weken.
Icon
Het Britse Icon is een trendsetter op het gebied
van wanden en scheidingssystemen. Strak vormgegeven of juist met speels lijnenspel; Icon biedt
een oplossing voor elk project.
Gapsa
Het Spaanse Gapsa is sinds de oprichting in 1996
in rap tempo uitgegroeid tot een van Europa’s
meest gewaardeerde producenten van roldeurkasten.
Huismerken
Niemand kent de wensen die leven in de markt
voor kantoormeubilair beter dan Swan Products.
Daarom bieden wij een groot aantal huismerken,
die exclusief voor ons zijn ontworpen en geproduceerd. Namen zoals Entrada, Nova, Slide&Go,
Ecotec, Neutral of Elite klinken stuk voor stuk als
een klok. Of het nu gaat om werkplekken, schuifdeurkasten of ladeblokken; met onze huismerken
zijn we in staat om altijd maatwerk te leveren en
producten te bieden die precies zijn afgestemd op
de Nederlandse arbowetgeving.
Noviteiten
De markt voor kantoormeubilair innoveert continu, zowel op het vlak van design als op dat van
functionaliteit. Ergonomie en duurzaamheid zijn
enkele van de gebieden waar de veranderingen
elkaar razendsnel opvolgen. Wij vullen ons assortiment dan regelmatig aan met nieuwe producten,
modellen en technieken. Op onze website vindt u
deze onder het kopje noviteiten.
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Méér dan
leverancier
Swan Products doet meer dan alleen het leveren van project- en kantoorinrichtingen.
Wij willen een echte partner zijn voor onze
klanten. Daarom bieden wij verschillende
vormen van marketing-, promotie- en salesondersteuning.
Onze Kantoormeubilair van A tot Z catalogus is
een populair hulpmiddel onder onze klanten. Zij
gebruiken deze tijdens gesprekken met hún klanten. De catalogus geeft een overzichtelijk en laagdrempelig overzicht van onze producten.
Wilt u potentiële klanten met een gelikt mood
board overtuigen om met u in zee te gaan? Wij
werken samen met interieurarchitecten die u hiermee kunnen helpen. Verder hebben we gespecialiseerde partners op het gebied van onder andere
vloerbedekking, wandbekleding en akoestiek. Wij
geloven namelijk in de toegevoegde waarde van
samenwerken.

Icon is a specialist office
screen manufacturer
that helps designers
do things differently.
We tailor screens to
give you exactly what
you need to turn any
space into an inspiring
workplace.
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Zip
Change the
aesthetic of your
workstation in
an instant, with
this unframed
30mm screen
with a removable
fabric cover.

Icon
we know
screens
@weknowscreens
www.weknowscreens.com

Digitale dienstverlening
Swan Products is ervan overtuigd dat je alleen
concurrerend blijft door gelijke tred te houden met
de laatste digitale ontwikkelingen. Dat geldt voor
onszelf, maar ook voor onze klanten. Daarom ondersteunen wij hen met slimme digitale diensten.
pCon.planner is de afgelopen jaren uitgegroeid
tot dé applicatie voor het maken van indelingstekeningen. Swan Products heeft zijn eigen bibliotheek in dit programma waarin onze producten
zijn vertegenwoordigd. U kunt deze in 2D of 3D
intekenen in elke denkbare ruimte en desgewenst
kunt u meteen een offerte opvragen. Wij werken
tevens aan een eigen configurator, waarmee u zelf
uw meubilair kunt samenstellen.

Robert en Ramon
de Jong:
‘Ontwikkelingen
moet je kunnen
bijbenen’

Laatste nieuws
Op de hoogte blijven van het laatste branchegerelateerde nieuws? Dan kan met Office News op
onze website. Met behulp van een RSS-reader
houden wij het nieuws op een aantal belangrijke
websites binnen ons vakgebied bij. Nieuwe berichten verschijnen meteen op onze eigen site.
Daarnaast heeft Swan Products een eigen app.
Deze bevat onze catalogus, Office News en extra
features zoals een qr-codescanner. Met Swan Products loopt u voorop op digitaal gebied!
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Modis Bedrijfsdiensten B.V.
T 0655 163 288 / 0655 705 996
I www.modisbedrijfsdiensten.nl
E info@modisbedrijfsdiensten.nl

Design
Jean Louis Iratzoki
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www.sokoa.com

montage verhuizingen opslag facility transport

Marc Bras

Marc Bras
Marc Bras
Marc Bras

Showroom
Een kantoor kan zoveel meer zijn dan witte
muren, een linoleumvloer en een systeemplafond. In onze showroom tonen wij de
schier oneindige mogelijkheden op het gebied van project- en kantoorinrichting. Hier
kunt u als dealer ideeën opdoen of zien wat
de laatste ontwikkelingen zijn.

Scandinavisch rendiermos
Onze showroom is zo’n 500 vierkante meter groot.
Om in lijn te blijven met de allerlaatste trends
op het gebied van project- en kantoorinrichting,
richtten we deze elk jaar volledig opnieuw in. Een
wand van massief kurk? Of een muur die is bedekt met Scandinavisch rendiermos? Bij ons kunt
u zien hoe verrassend mooi en praktisch dit is.
U bent als dealer van harte welkom om ook uw eigen klanten mee te nemen naar onze showroom.
Want alleen door producten in het echt te zien,
kunnen zij zich het beste een beeld van de mogelijkheden vormen. En uw klant wil graag een bureau of een stoel, maar is hij of zij zich wel bewust
van de toegevoegde waarde van een scheidingswandje of kabelmanagement? In onze showroom
kunt u het totaalpakket laten zien.

Panelenindustrie

Bureaubladen,
Tafelbladen,
Kastpanelen
www.delka.it

(0513) 433844 info@panelenindustrie-toelevering.nl
www.panelenindustrie-toelevering.nl
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Sinds de oprichting in 1977 heeft het Italiaanse Sitland
zich ontwikkeld tot een wereldspeler waar vormgeving en kwaliteit zich verenigen in originele en innovatieve zitmeubelen. Sitland geeft hierbij prioriteit
aan een optimale kwaliteit in materiaal en comfort
middels haar eigen ontwerp- en researchafdeling,
waar men continue werkt aan de laatste technologische ontwikkelingen. Het resultaat is een eigen
identiteit in ergonomische oplossingen in combinatie
met Italiaans avant-garde design. De toegevoegde
waarde van deze activiteiten leiden tot ongekende
mogelijkheden in maatwerk en flexibiliteit voor de
meest uiteenlopende projecten. De producten van
Sitland zijn van ontwerp tot productie eco-vriendelijk, zodat men gehoor kan geven aan haar eigen kritische en maatschappelijk verantwoorde beleid.

Via Cà Silvestre, 52.
36024 Nanto - Vicenza - Italy
Tel + 39 0444 637100
Fax + 39 0444 638407
info@sitland.com
service@sitland.com

www.sitland.com

Established in 1977, SitLand is a company in which
project, form and quality merge to create original
and innovative office and break out areas chairs.
SitLand gives priority to quality, research and experimenting with new technical solutions that lead to the
identification of systems with avant-garde design,
manufacturing products which combine design and
technology, ergonomics and design harmony.
The added value that the Company wishes to offer
its partners is the high technological standard of its
products and the constant desire to offer flexible and
modular solutions.
SitLand’s products are designed to fulfil at maximum
the eco-friendly requirements granting a careful, environment oriented policy.

Kwaliteit richtlijnen volgens
UNI EN ISO 9001: 2008
ECO richtlijnen volgens
UNI EN ISO 14001: 2004
Quality System
accreditation according to
UNI EN ISO 9001: 2008
Ecoquality
UNI EN ISO 14001: 2004

PK
Leaf

Kantoren en productie zijn
gevestigd in Nanto (Vicenza).
Productie vindt plaats op 22.000m2
Opgericht in 1977,
SitLand is wereldwijd
actief in 81 landen.

Green’S
REGISTRATION
N° S-P-00265
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Offices and premises
are located in Nanto (Vicenza).
Production departments mq 22.000
Established in 1977,
SitLand sells in 81 countries

Flexibele lendensteun

Ergonomisch

Ventilerend

Flexibele zitdiepte
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De Quadrifoglio Groep
Kantoormeubilair, stoelen
en verlichting

professional seating

quadrifoglio.com

New
geNerATioN
STeeLForCe pro CL SerieS

kijk op youTube:

Actiforce europe B.V. The Netherlands Xenonweg 11 3812 SZ Amersfoort
T +31 (0)33 460 01 20 F +31 (0)33 448 05 60 info@actiforce.eu www.actiforce.eu
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Swan Products
Industrieterrein “de Vutter”
De Meerheuvel 8
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
Tel.: +31(0)73-6312675
Fax: +31(0)73-6312568
E-mail: info@swan-products.nl
www.swan-products.nl

