WINI
Duurzaamheid als bedrijfsprincipe

WINI
en verantwoordelijkheid
"Mensen en bedrijven hebben tegenwoordig een duidelijk sterker verantwoordelijkheidsbewustzijn voor het milieu ten opzichte
van 20 jaar geleden”
Binnen de kantoor meubelindustrie is het belang voor het milieu door de invoering van certificering van gebouwen in de afgelopen
jaren merkbaar gestegen. Want een zeer duurzaam gebouw vereist ook duurzame inrichting.
Voor WINI is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen al meer dan 110 jaar een vanzelfsprekend bedrijfsprincipe. Wij erkennen
onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid naar onze klanten, leveranciers, medewerkers en omgeving.
Het bewijs hiervan is vastgelegd in een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementprogramma(DIN EN ISO 9001/14001) maar
ook in de EMAS III verordening(EG 1221/2009). Al sinds de oprichting van onze fabriek in 1908 zijn we gevestigd in het
bosgebied van het Wesserbergland in Duitsland. Omgaan met onze omgeving zit ons in het bloed. Dit is ook te zien aan het in
2021 behaalde TÜV level 3 certificaat.

Feiten en cijfers

WINI Büromöbel is een duitse industriële meubelfabriek met meer dan
110 jaar ervaring. Een familiebedrijf waar inmiddels de 4e generatie de
leiding heeft. Opgericht in1908 in Coppenbrügge en vandaag de dag
uitgegroeid tot een vooruitstrevende en innovatieve Duitse onderneming.

1 Productie en hoofdkantoor te Coppenbrügge (DE).
46 Miljoen € omzet.
250 Medewerkers.
4 InfoCenters: Coppenbrügge, Berlijn, München, Waalwijk(NL).
werkplekken, kasten, akoestiek,
16 Meubelsystemen;
ontvangst, vergaderen en lounge.
110 Jaar ervaring.

Nachha lt19er
Hersteller

www . nach ha ltig-eink a ufen .de

Nachhalt19er
Hersteller
www. nachhalti g-e inkaufen.de

WINEA MATRIX
Kastsysteem
Bewezen duurzaamheid
1998

Opgenomen in de aanbevelingslijst van de deelstaat
Nedersaksen voor bijzonder duurzame en
milieuvriendelijke product concepten.

2002

Ontvangen van het milieukenmerk „ Blauer Engel “
voor emissiearme vervaardiging van alle hout en
op hout gebaseerde materialen.

sinds 2009

Lid van het „Bondgenootschap voor
duurzaamheid“ van de deelstaat Nedersaksen.

2011/2015

Awardwinner „ Duurzame fabrikant “ door de
Federatie van Duitse consumenten initiatief in zilver
en goud.

2021

TÜV Level 3 behaald. Dit is een Europees
certificaat dat alle relevante aspecten van
duurzaamheid combineert.

WINI
en verantwoordelijkheid
Door de ligging van ons bedrijf zit het gevoel voor duurzaam gebruik van grondstoffen verankert in onze wortels.
Begin jaren ’90 was WINI één van de eerste bedrijven in Duitsland met een oog voor milieumanagement binnen de organisatieen
nam een leidende rol in de invoering van emissie geteste E1 spaanplaten. Tegenwoordig is het door WINI gehanteerde
milieumanagement systeem gebaseerd op de eisen volgens DIN EN ISO 14001 en de Europese eco-audit EMAS III.
Bovendien dragen verplichte milieurichtlijnen bij aan besparing van grondstoffen en energie alsmede het verminderen van afval
volumes.
Ontwerp en fabricage zijn gebaseerd op milieuvriendelijke productconcepten die het gebruik van natuurlijke grondstoffen
reduceren en het milieu beschermen.

TWISTER
Klaptafel

Het beschermen van het milieu begint bij WINI
al bij de inkoop. Met leveranciersverklaringen
waaronder bewijs van oorsprong en
milieucertificaten zorgt WINI voor een
verantwoorde productie.

WINI
en verantwoordelijkheid
WINI als meubelfabrikant met veel houtverwerking maakt geen gebruik van tropisch hout. Er worden enkel materialengebruikt
die voldoen aan de internationale REACH-richtlijnen voor materialen, composities en eigenschappen.
Om te zorgen voor een totaal duurzaam kwaliteitsproduct verlangt WINI ook van zijn leveranciers eenbepaalde
verantwoordelijkheid.
WINI eist bewijs van een effectief duurzaamheidsmanagement systeem en certificering volgens EN ISO 9001 bij de inkoop van
haar materialen.

Door middel van een programma om het energieverbruik in het machinepark te verminderen creëert WINI duurzame
productieprocessen. Bovendien verminderd WINI door consistente afval optimalisatie, de hoeveelheid verbruikte materialen.

Sinds 2008 verwarmd WINI haar eigen
productiehallen, kantoren en showroom CO2
neutraal doormiddel van een een
verwarmingsinstallatie dat uitsluitend met eigen
houtafvalresten verwarmd wordt. Hiermee wordt
jaarlijks 80.000 Liter stookolie bespaart.

WINI
Het ecologie concept
 Recyclebare en scheidbare materialen door modulair ontwerp.
 Behoud van de natuur door reduceren van verbruik van materialen en duurzaam product design.
 Geen verwerking van tropische houtsoorten.
 Uitsluitend gebruik van door REACH gecertificeerde materialen.

 Enkel gebruik van gescheiden en gerecycledplastic.
 Gebruik van 90% gerecycled aluminium.
 Milieuvriendelijke acrylverf volgens DIN 68861-18 en EN 71-3.
 Naleving van de Duitse Solvent Ordinance (31.BlmSchV) met het doel de hoeveelheid oplosmiddel te verminderen met 70%.

Om de hoeveelheid verpakkingsmaterialen te
verminderen wordt bij transport met recyclebare
viltdekens gewerkt. Daarmee bereikt WINI een
verpakkingsbesparing van meer dan 90%.

Alle WINI systemen zijn flexibel, veranderbaar,
modulair en uitbreidbaar voor onbegrensde
mogelijkheden.

WINI
Economie
Zelfs relaties zijn duurzaam bij WINI.
Voor WINI telt niet op korte termijn maximalisatie van het rendement, maar op de lange termijn samenwerking op basis van
wederzijds respect. Dit betekent; eerlijke voorwaarden, scholing van partners en wederzijdse inzet bij het nastreven van de
gemeenschappelijke doelstellingen. Ontwikkeling van de onderneming is gebaseerd op organische groei en het creëren van
duurzame waarden. Investeren in competitiviteit en de stabiliteit bij economische schommelingen. WINI behoort in de branche tot
de ondernemingen met het hoogste eigen vermogen.

Dit zorgt voor economische zelfstandigheid en waarborgt werkgelegenheid.

Met meer dan 250 gedreven handelspartners en
veelvoudige zakelijke klanten, leveranciers en
mediabedrijven is WINI een deel van een groot
economisch netwerk.

WINI
Medewerkers
Het opleiden van jongeren is tevens een duurzame ontwikkeling. Elk jaar biedt WINI stageplaatsen in de volgende educatieve
achtergronden: Industriële bedrijfskunde, Bachelor of Arts (Industrie), Bachelor of Engineering (Technische Bedrijfskunde),
Bachelor of Science (Economie informatica)
Tegelijkertijd ondersteunt WINI regelmatig de meest uiteenlopende onderwijsinstellingen in de regio, zoals de Hochschule
Weserbergland (HSW), de Handelslehranstalt in Hameln, verschillende kleuterscholen, lagere scholen en andere scholen binnen
het voortgezet onderwijs middels meubelen, apparatuur en financiële steun.
Meerdere keren per jaar organiseert WINI diverse info-avonden voor studenten over verschillende beroepskeuzes.

WINI
Meer dan

550.000

meubelstukken per jaar geproduceerd.

Meer dan

135.000

elektrische zit/sta tafels uitgeleverd.

Meer dan

400.000

m 2 spaanplaat jaarlijks verwerkt.

Meer dan
Meer dan

4.500
1.000.000

m 2 oppervlakte showroom.

km afgelegd met onze vrachtwagens.

WINI
USP’S
WINI ontwerpt hoogwaardig en functioneel kantoormeubilair.
WINI ontwikkelt op maat gemaakte, individueleinrichtingsconcepten.

WINI biedt kwaliteit made in Germany.
WINI ontwerpt, produceert en handelt naar duurzame verantwoordelijkheid. Voor mens en milieu.
WINI is een betrouwbare partner in alle opzichten rond het themakantoormeubilair.
WINI biedt omvangrijke diensten; vanaf de planning, tot aan de montage.
WINI is succesvol met honderden van afgeronde projecten en een verscheidenheid aan nationale en internationale designawards.

Hartelijk Bedankt

WINI Kantoordesign
Gompenstraat 25
5145 RM WAALWIJK
Telefoon: 0416- 650 109
info@wini.nl
www.wini.nl

