
Over  ons 

werner works is  zelfstandig een , middengroot bedrijf , die jaar  dan meer al inmiddels zich 60  opbergruimte. thema het met bezighoudt 

werner wo ontwikkelt,rks   gebruiksvriendelijke en duurzame  hoogwaardige,zeer kwalitatief verkoopt en produceert  projectoplossingen. enkantoor-

De  ruimtes. entree en ontvangst- voor inrichtingselementen modulaire de en opbergsystemen flexibele de zijn assortiment het van kern  

Met

 detail. kleinste het in tot perfectie met meubelsystemen wij ontwikkelen vormgeving en design

 aan eisen hoge onze m etcombinatie in beslagtechnieken intelligente en innovatie naar zoektocht de oplossing, technische juiste de voor passie onze 

De voor c omponenten

  milieu. het van behoud het aan bijdrage belangrijkste onze zijn producten Duurzame

 duurzaam. en design tijdloos een van voorzien kwaliteit, hoge zeer van aantoonbaar zijn producten Onze  recyclebaar.volledig ook uiteindelijk en omkeerbaar zijn

 onderdelen individuele  zijn. gekwalificeerd en gecertificeerd die betrokken bedrijven van uitstluitend worden works werner van productende  De



De   designhoogwaardig voor perfectie met opbergruimte voor specialist 
 



basic SVariantenaanpassing Grote mogelijk systeem het in . Veelzijdige materiaalkeuze .  omgevingen.  particuliere met en tot project van toepassingsgebieden  

Breedt, stabilieteit  stuks. 1 vanaf aanpasbaar individueel diepte en hoogte Hoge

 kasten. de in voor elementen  en organisatieopties toepasbare

 Perfect hoekverbinding. PU-schuim unieke en gepatenteerd onze door 

Kasten systeem  systeemkast vakkenOpen    Z          wevende  schuifdeurkastensysteem    Solitaire  kasten

Kast systemen 



Het  essentie de tot teruggebracht ontwerp . Minimale voegen , g eeplozer Een deuren fronten// .

chuifdeurkastDe omgeving. particuliere de met en tot project van toepassingsmogelijkheden Veelzijdige top. overstekende

 de  verschijning unieke oord

 designteam. ons van   paradepaardje'' het is handgreep zichtbare zonder deuren gelijkliggende

 met s basiccap

Kasten s  ysteem



basicflow

Rekken oomdividers R  /

Opbergruimte niekEen systeem. een in zonering und 
archief, werken geconcentreerd communicatie, ,terugtekken voor kantooromgevingen space open in ruimte 

 vilt. PET gerecycled aus optiek front gesloten een met jalouzieprincipe u 
Biedt ,

 uitgebreid. zeer zijn elementen ronde en rechte met configuratiemogelijkheden eigenschappen, a Goede techniek.
 opslag en  

koestische



basicview

Rekken  Roomdividers  /

Modulaire roomdivider rekken/ uitbreidbare en Open systeem. 

 

 vakken. afsluitbare indivudeel met roomdivider 

Korpus in 3 breedte- Omvangrijke hoogtematen. 4 en 

 ontwerpvrijheid. maximale geeft Dit kleuren. ral-sikkens-pantone-ncs alle in matlat

 en soft-touchlak melamine, fineer, stof, als materiaalkeuze 



Container

3 Productgroepen : Rolcontainers/ a caddies ladeblokken, , pothekerskasten . Hoogwaardig helder desing: 

 essentie

 de tot teruggebracht en 

, minimale voegen , greeploze laden. fronten/ Hoogwaardig Slimme  en sluiting softclosingautomatische met geleidingssysteem .

 drinken. fles en materiaalklein van opberging

 

Rolcontainers Caddies Apothekerskasten



De voor s pecialist vmaatwerkaanpassingen arianten  diversiteit  en 



Veelzijdige
 assortiment standaard het in materiaalkeuze

 uitgebreide een en wensen klantspecifieke van uitvoering toepassinggebieden, 
.

Assortiment



De voor  voor specialist Opbergruimte„ “  ruimteswerk van structureren en ontwerpen het 



Bij   werner work ontstaans

zijn  ruimtes.

 de aan geven structuur die meubelstukken juist maar opbergruimte, geoptimeerde een met kasten alleen niet 

Wij  is. totaalconcept  ieder van onderdeel wezenlijk een kast de dat overtuigd architectonisch Structuur



De voor spec ialist  stuks  aantal 1het vanaf oplossingenproduct maatwerk 



werner works biedt  maatwerkoplossingen. ook standaardproducten de naast Wij

. zelf van vorm expressiekrachtige een als klanten onze  bijoplossingen toepassingen veelzijdige

 en individualiteit zien Projectoplossingen



De voor spec ialist   oplossingen b en entree- alie



basic C

Entreemeubilair  baliewerkplekken  /

Hoogwaardige entreemeubelen  demonteerbaar en modulair baliewerkplekken en . Veelzijdig

 verlichting LED van voorzien te optioneel

 demontage, en montage eenvoudige maten, diverse in opzetelementenbalie- vele de door maken te Klantspecifiek 

 

roomdivder.

flexibele of werkplek als ook inzetbaar 



cockpit2.0

Entreemeubilair  baliewerkplekken  /

De Een verschijning. h oogwaardigeEen inzetbaar. systeem modulair als baliewerkplek entree/ ronde 

opzetelementen   balie-verschuifbare toepasbare Individueel materiaalkeuze.

 grote 

,

 verlichting LED geintegreerde

 van voorzien te Optioneel
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