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Top Class Furniture presenteert RMW
en DISSELKAMP in Mechelen
STROMBEEK-BEVER - Top Class Furniture heeft enkele nieuwe, hoogwaardige Duitse meubelbedrijven in
portefeuille. Het gaat om slaapkamerfabrikant Disselkamp en Rietberger Möbelwerke, een fabrikant van
eigentijdse woonkamers en woonwanden. Top Class Furniture zal de programma’s van deze twee nieuwelingen op de Belgische markt lanceren tijdens de Meubelbeurs van Mechelen.

Veerle Vercauteren heeft per 1 januari 2010 de zaak van haar
ouders overgenomen en haar partner Dirk zal haar vanaf 1 juni
vervoegen. Top Class Furniture is onder meer verdeler van de
zitmeubelfabriek W. Schillig, die in Keulen met tal van nieuwigheden voor het voetlicht trad. “We waren al een tijdje op zoek
naar een fabrikant van slaapkamers en een van woonsystemen.
Met Disselkamp vond Top Class Furniture een referentieleverancier in het middelhoog segment van de markt.”

Maatwerk
“Bij Disselkamp kan je quasi alles op maat krijgen. Door deze
flexibiliteit kan je spelen met de breedte van de nachtkastjes,
de diepte van de kleerkasten of het afschuinen ervan. Dat is een
enorme troef. Alles is vervaardigd in het allermooiste fineer, binnenzijden en legplanken inclusief.”
De andere nieuwkomer bij Top Class is Rietberger Möbelwerke,
een vrij jong consortium van ingenieurs dat ruim zes jaar geleden startte met een meubelfabriek. “Rietberger vervaardigt degelijke en goed gemaakte woonkamers, met eenvoudige tools zoals makkelijk aan te brengen verlichting, die vastgehecht wordt
aan de legplanken. Het is de eenvoud en de efficiëntie van dit
bedrijf dat ons charmeerde. Inmiddels is Rietberger een snelle
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groeier in Duitsland. Recent kocht het bedrijf de gebouwen van
Hummel om verder te kunnen uitbreiden.”

Stabiele fabrikanten
“Met Disselkamp en Rietberg Möbelwerke hebben we twee stabiele leveranciers, die goed geïntroduceerd zijn bij Musterring.
Bovendien klikt het met de zaakvoerders, die een goede ingesteldheid hebben. Nu komt het erop neer om de Belgische klanten te overtuigen, want een handelaar is maar bereid om in te
stappen als er een vaste vertegenwoordiger op de markt is. De
eerste reacties van de klanten zijn alvast positief en we hebben
al verschillende inplantingen gerealiseerd. Omdat bij Rietberger het aanbod van tafels nogal gering is, gaan we dit aanvullen
met Lavida en Kracke, twee producenten van tafels en stoelen.”
In Mechelen zal Top Class Furniture voor het eerst de woonmeubelen van Rietberger Möbelwerke en de slaapkamers van
Disselkamp presenteren. Het vertrouwde merk W. Schillig komt
eveneens naar Mechelen, met enkele nieuwigheden uit Keulen.
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