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Furniture Origins:
nieuwe speeltuin
van Guy Delrue
Guy Delrue nam afscheid als zelfstandig agent bij Medal en BSM omdat hij een
aanbod kreeg dat hij niet kon weigeren. Guy vertegenwoordigt voortaan ‘Furniture
Origins’, een Amerikaanse holding met zetel in Singapore en productie in China.
Het bedrijf vervaardigt semi-massief meubilair in moderne, klassieke en landelijke stijl. De Amerikaanse meubelgigant, die in China 6.000 mensen tewerkstelt,
exposeert voor het eerst op Belgische bodem, meer bepaald in Mechelen.

‘Furniture Origins’ heeft een catalogus met zowat alles voor de woon- en eetkamer: buffetten, dressoirs,
vitrinekasten, systeemwanden voor hifi en flatscreen
en tafels met een vlindersysteem om verlengstukken in
op te bergen. Guy Delrue spreekt vol vuur over zijn
nieuwe fulltime job. Hij vertelt: “Ze vragen me om mee
te denken bij de ontwikkeling van hun collecties, en om
producten conform te maken met de Belgische smaak.”

Kwaliteit en verpakking
“De kwaliteit is vergelijkbaar met wat de belangrijkste
spelers in het middensegment in hun gamma hebben,
met dit verschil dat het gamma zowel breed als diep is
en dat er vaak wordt gewerkt met Chinese eik en es
en – in mindere mate – Europees eikenhout. Door de
kleuring zijn de nerven weliswaar zichtbaar, maar is er
van de typische rozige tint van de Chinese eik niets te
merken. Er wordt afgewerkt in modische kleuren, zoals
een blank geceruseerd, taupe-achtige kleur en varianten
die tussen grijs en bruin liggen.”
“Naast de standaardmaten van tafels, stoelen en dressoirs, zijn er in de diverse gamma’s buitenproportionele
afmetingen verkrijgbaar zoals een tafel van 2,20 m lang,
die uittrekbaar is tot 3,20 m, of een buffetkast met één
vitrinedeur. Kortom, Guy Delrue heeft goud in handen
met Furniture Origins en wil dit in Mechelen aan de wereld verkondigen.”

Europese premiere
“De oppervlakte van de presentatie in Mechelen is te
beperkt om een slaapkamer te tonen, maar de handelaars zullen zich aan de hand van een hoofdbord een
idee kunnen vormen van de kwaliteit, het aanbod en
de mogelijkheden.” Een eetkamer van Furniture Origins in massief eiken of in es kost 1.500 euro en bevat

een buffetkast, tv-meubel, dressoir, verlengbare tafel en
zesstoelen. De collecties ‘Baltic Ash’, ‘Arctic’ en ‘Myrto
Oak’ zijn de paradepaardjes die de firma in Mechelen
zal tonen. Het is meteen een Europese première, want
nooit eerder toonde de Amerikaanse fabrikant meubelen op een Europese beurs. Volgens Guy komen er zelfs
enkele Duitse inkoopgroeperingen naar Mechelen om
naar de stand te kijken. Wordt vervolgd! •

