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“Ieder merk binnen 706 heeft  
zijn eigen unieke modellen,  

karakter en doelgroep“
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Illustration
Overview

We have created a unique illustration 
style to show people working in a 
variety of situations throughout 
the day. Our Illustrations are light-
hearted instructional diagrams, that 
translate the Science of SAM into 
simple, easy to follow steps.

Illustrations can be used together (as shown) 
to describe a routine, or in isolation to show 
a detail as necessary.
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WIJ ZIJN DE
706 SEATING GROUP
Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat Chairsupply met zijn eerste model “de 706” de Nederlandse markt 
betrad en alweer twee jaar dat ik onderdeel mag zijn van deze ambitieuze meubelgroep. We zitten barstensvol 
ideeën en delen deze graag met u in ons eerste magazine.

We zijn er bijzonder trots 
op dat we met ingang 
van 23 oktober 2018 ons 
productaanbod kunnen 
completeren met de 
uiterst comfortabele, 
technisch hoogwaardige 
producten van Sit and 
Move. Deze collectie wordt 
geïntroduceerd op de 
Orgatec en zal, zoals u van 
ons gewend bent, ruim in 
voorraad zijn.   

Maar er gebeurde meer dit 
jaar…
Achter de schermen hebben 
we keihard gewerkt aan ons 
nieuwe bestelplatform. Met 
behulp van uw persoonlijke 

inlogcode selecteert u 
op merk, categorie of 
toepassingsgebied en kunt 
u producten van meerdere
merken in één winkelmand
doen.

Waarom? Voor uw en ons 
gemak, zodat we een 
efficiënt logistiek traject in 
kunnen zetten, de 
documentenstroom kunnen 
beperken en we ons kunnen 
blijven richten op de dingen 
waar we goed in zijn; het uit 
voorraad leveren van 
producten met een zeer 
goede prijs-kwaliteit 
verhouding met de hoogst 
mogelijke servicegraad.
Ons Chairsupply Private 

Label concept hebben we 
uitgebreid met maatwerk- 
brochures. Op aanvraag 
verzorgen wij uw complete 
brochure, inclusief een 
presentatie van uw team, 
showroom en uiteraard uw 
productnamen en prijzen.

Ook op het gebied van 
verantwoord ondernemen 
hebben we flinke stappen 
gezet. Zo zitten we midden in 
een plasticvrije verpakkings- 
test voor wat betreft de 
inkopen. Voor de nieuwe Sit 
and Move collectie maken 
we gebruik van herbruikbare 
stoelhoezen en zal er op ons 
bestelplatform ook een 

categorie “refurbished” 
aanwezig zijn. 

Uit naam van de 706 Seating 
Group wil ik graag alle 
wederverkopers bedanken 
voor hun creativiteit, 
gedrevenheid en loyaliteit. 
Samen met u, zijn wij goed 
gepositioneerd voor de 
toekomst en zien deze dan 
ook met veel vertrouwen 
tegemoet. 

Erik Kramers
Directeur 

Nieuwsgierig? Kijk dan snel 
op onze spiksplinternieuwe 
website www.706online.com

Boring Collection by Lensvelt
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Wij ontwikkelen en produ-
ceren stoelen voor kantoor-, 
woning-, horeca- en zorg-
inrichtingen. Onze stoelen 
passen in de inrichting van 

vergader-, ontvangst-, 
kantine- en wachtruimtes. 

Met ruim 26.000 stoelen op 

voorraad is het mogelijk om 
binnen Nederland, België en 
Duitsland binnen drie werk-
dagen te leveren. In andere 
Europese landen wordt er 

binnen een week geleverd. 
Wij streven ernaar om u met 
de beste service te onder-
steunen in het vinden van de 
juiste stoel. 

706 SEATING GROUP,
6 UNIEKE BEDRIJVEN
Tot de 706 Seating Group behoren zes bedrijven: Chairsupply, Spindl, Sit And Move, BenCamp, Sit-On en Workware. 
Ieder merk heeft zijn eigen unieke modellen, karakter en doelgroep. Op deze manier proberen wij voor ieders 
smaak de perfecte artikelen aan te bieden. U kunt bij ons niet alleen terecht voor kantoor-, woning-, horeca- en 
zorginrichtingen, maar ook voor refurbished artikelen.

Met ruim 26.000 stoelen op 
voorraad is het mogelijk om 
in de Benelux binnen  
3 werkdagen te leveren.
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Chairsupply.eu is een zeer 
ervaren, snel groeiende 
onderneming die zich 
bezighoudt met het 
ontwerpen, ontwikkelen 
en produceren van 
bureaustoelen, werkstoelen 
en vergaderstoelen.

Al onze producten 
voldoen aan de Europese 
normeringen en een aantal 
stoelen voldoet tevens aan 
de Nederlandse richtlijn, de 
NPR 1813. 

Wij zijn groot geworden 
middels een zorgvuldig 
geselecteerd netwerk 
van dealers in binnen- en 
buitenland en leveren onze 
producten uitsluitend via 
deze dealers.

Het begon allemaal in 2006…
Cees van Westen en Bob 
Herber hebben beiden meer 
dan 25 jaar ervaring in de 
projectinrichtingsbranche en 
besluiten hun krachten te 

bundelen in een gezamenlijke 
onderneming, genaamd 
Chairsupply. Begin 2018 
besluit Cees van Westen het 
bedrijf in goed overleg te 
verlaten. Esther Herber en 
Erik  Kramers vormen hierdoor 
samen met Bob Herber het 
huidige Management Team.

Tijdens een bezoek aan 
een internationale beurs 
ontmoeten zij een Taiwanese 
fabrikant van bureaustoel- 
onderdelen. 

Met deze partner wordt het 
eerste product genaamd 
“706” gecreëerd, waarvan 
inmiddels meer dan 100.000 
stuks zijn geproduceerd en 
verkocht, iets waar wij gepast 
trots op zijn! 

De organisatie staat 
vervolgens niet stil. 
MVO wordt een steeds 
belangrijker onderwerp in de 
bedrijfsvoering en de groei 
van de onderneming 
vraagt om een hoge mate 
van efficiency in warehousing 
en de administratieve 
organisatie. Ook worden 
er vele modellen aan de 
collectie toegevoegd, die 
keer op keer aanslaan. 

De voorraad, de prijs/
kwaliteit, het private-label 
concept, de hoge mate van 
service en klantgerichtheid 
zijn de ingrediënten om er 
samen met het team en een 
aantal toegewijde sales-
agenten een groot succes 
van te maken.

    Van het
eerste

product  
 “706” zijn  
meer dan 

100.000 stuks  
geproduceerd 

en verkocht.
De ultieme vorm  

van custom-made  
Chairsupply producten: 

The Boring collectie  
van Lensvelt.

“

“
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Spindl is een ‘office lifestyle’ 
die jou laat bewegen, zelfs 
wanneer je zit. 

Hoe werkt het? 
Eigenlijk heel simpel. Spindl 
zorgt ervoor dat je bewegend 
zit. Het mechaniek onder 
de zitting zorgt dat je in een 
actievere houding zit.  
Zonder jezelf in bochten 
te wringen, corrigeer je je 
houding met je bekken en 
benen.  

Met als resultaat?  
Minder fysieke klachten, 
meer concentratie en  

een hogere productiviteit.

“Vitaliteit is de gezonde 
geestelijke en lichamelijke 
gesteldheid van iemand die 
leidt tot energie om te leven, 
waarbij beide factoren in 
balans zijn. Het wordt ook 
wel levenslust of veerkracht 
genoemd.” 

Een gezonde mix van 
bewegend zitten, en 
regelmatig staan gedurende 
de dag: daarmee zit je 
goed. En probeer het jezelf 
iets minder comfortabel te 
maken.  

Leg je telefoon bijvoorbeeld 
wat verder weg, parkeer je 
auto niet te dicht bij huis of 
werk, vergader al wandelend 
of staand. 

Probeer meer beweging in 
kleine stapjes in het dagelijks 
leven te integreren. Dat is 
goed te doen.

Minder
fysieke

klachten, 
meer con-

centratie en 
een hogere 

productiviteit.

“

“
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BenCamp en Sit-On 
ontwerpen, ontwikkelen 
en produceren tijdloze 
designstoelen voor kantoor, 
zorginstelling, terras, kantine 
en onderwijs, maar ook thuis 
komen de BenCamp en Sit-
On stoelen erg goed tot hun 
recht. 

Een goede stoel is 
ergonomisch verantwoord, 
functioneel, duurzaam, 
comfortabel en mooi. En het 
is prettig als het prijskaartje 
past bij het product. 
BenCamp en Sit-On brengen 
deze zaken bij elkaar.

Een goed design is tijdloos, 
maar wensen rondom service 
en optimale klantgerichtheid 
veranderen constant. 

BenCamp en Sit-On snappen 
dat en hebben dan ook een 
geoliede logistieke en service 
afdeling.

BenCamp en Sit-On bieden 
een ruim assortiment aan 
functionele en eigenzinnige 
designstoelen tegen 
aantrekkelijke prijzen. 
Onze missie is onze passie! 
Verkoop van design stoelen 
met de beste kennis en 
kunde, gemaakt door 
mensen voor mensen. 
Bovendien besteden wij 
aandacht aan persoonlijke 
wensen. 

Dat is het uitgangspunt 
van BenCamp en Sit-On 
waarop onze producten 
zijn gebaseerd. Wij helpen 
graag je leefomgeving te 
verbeteren op het gebied 
van zitten, zonder hierbij te 
vervallen in 'dertien in een 
dozijn' producten of 
onbetaalbaar high-end 
design.

BenCamp en Sit-On hebben 
een stevige Hollandse basis, 
maar ons netwerk 

is internationaal. Wij 
werken samen met (inter-) 
nationale topontwerpers 
en leveranciers. Wat betreft 
het milieu proberen we ons 
steentje bij te dragen door 
gebruik te maken van 
duurzame materialen, en 
halffabricaten zoveel mogelijk 
lokaal te laten produceren. 

Overigens, onze beste milieu- 
bijdrage is het leveren van 
goede producten die pas na 
een lang werkend leven door 
de handen van een recycling 
firma gaan. Of nog beter: 
recyclen na een tweede of 
zelfs derde werkend leven! 

Al onze producten zijn 
recyclebaar; bijvoorbeeld de 
kunststof kuip kan makkelijk 
van het stalen onderstel 
worden verwijderd om apart 
te recyclen.

      Een  
goede 
stoel is 

ergonomisch, 
functioneel, 
duurzaam, 

comfortabel 
en mooi.

“

“



BenCamp is gespecialiseerd 
in zitmeubelen uit Italië 
en bemiddelt tussen 
producent en groothandel/ 
grootwinkelbedrijf. 

Met meer dan 35 jaar 
ervaring in de branche zijn 
wij een betrouwbare partner 
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voor diverse groothandelaren 
en grootwinkelbedrijven in de 
Benelux en Duitsland. 

Onze partners zijn actief 
in de woning-, kantoor- en 
projectinrichting en 
horeca. 

Wij ontzorgen onze partners 
van ontwerp tot levering. 
Naast standaard 
productieartikelen, is het 
mogelijk om custom-made 
producten te realiseren. Op 
deze manier is het mogelijk 
voor eenieder om een uniek 
product te creëren.  

Tevens verzorgen wij het 
vervoer voor onze partners 
volgens het Lean and Green 
principe. Door intermodaal 
te vervoeren dragen wij bij 
aan het reduceren van de 
milieubelasting. 
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Naast standaard  
productieartikelen  

is het mogelijk  
om custom-made  

producten te  
realiseren

Sit-On is een groothandel in 
bureau-, vergader-, kantine- 
en designstoelen. 

Met ruim 25 jaar ervaring 
in de branche zijn wij de 
perfecte partner voor al uw 
zitmeubelen. 

Vanuit het Sit-On magazijn 
worden al onze producten 
gedistribueerd via een 
uitgebreid dealernetwerk. 
Veel producten kunnen wij 
binnen 24 uur uit voorraad 
leveren. 

Made in Italy
De productie en ontwikkeling 
van onze zitmeubelen vindt 
plaats in Nederland en Italië. 
Elke week wordt onze 
voorraad aangevuld vanuit 
onze Italiaanse productieunits 
door een Nederlandse 
transporteur. Al onze 

goederen worden per trein 
vanuit Italie getransporteerd. 
Zo dragen wij bij aan het 
milieu. 

Doordat al onze producten 
‘Made in Italy’ zijn kunnen wij 
snel en flexibel reageren op 
uw wensen en aanvragen. 



10  |  706 MAGAZINE

SAM is 25 jaar geleden 
ontstaan door wetenschap-
pelijke en biomechanische 
engineering. Onze stoelen 
ondersteunen je lichaam en 
verminderen lichamelijke 
drukpunten. Ontwikkeld op 
basis van bewezen weten-

schappelijke principes.

Onze Missie
Ons design, onze technolo-
gie en kwaliteit vinden hun
oorsprong in 25 jaar
ervaring, opgedaan in
Scandinavië, Europa, Noord-

Amerika en Australië. Dit 
is terug te vinden in ons 
no-nonsense ontwerp en 
uitzonderlijke kwaliteit.
Sit And Move is een we-
reldwijde organisatie met 
locale ondersteuning. Onze 
research, design, productie, 

assemblage en verkoopteam 
zijn te vinden in Europa, 
Australië, Japan en Taiwan. 
Deze samenstelling stimu-
leert creativiteit en efficiency. 
Elk continent beschikt over 
eigen voorraad en een uitge-
breid dealernetwerk. 

Wij zijn Sit And Move, SAM in het kort. Sit And Move is een wereldwijde 
organisatie in research, design en fabricage van bureaustoelen welke 
productiviteit en gezondheid stimuleren. Wij maken gebruik van de laatste 
technologieën en onze producten zijn simpel te gebruiken.
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Verantwoord ondernemen 
zit in onze dna verweven. 
Gebruik van de beste en 
meest duurzame materialen 
spreken voor zich. 
Verwisselbare bekleding 
d.m.v. afritsbare hoezen.  
Langdurige garantie (15 jaar) 
borgen de kwaliteit. Elke Sit 
And Move bureaustoel heeft 
een end of life vergoeding 
van 50 euro. Hiermee sluiten 
wij de circulaire cirkel 
voor her-gebruik van alle 
onderdelen. 

De rugleuning
Therapod X elimineert de 
behoefte voor het individueel  
verstellen van de rugleuning 
door gebruik te maken van 
de Sense Fit technologie. 
Deze past zich aan de
gebruiker aan, verdeelt de
druk en ondersteunt waar
nodig.

De zitting
De Bio Seat ondersteunt 
de bekken en verminderd 
druk op de zitbenen. Extra 

comfort mij langdurig*  
zitten is gewaarborgd. 

De zitting bestaat uit 
twee compartimenten. 
Het achterste deel 
ondersteunt de zitbenen 
en veert terug om druk 
te verdelen. Het overige 
gedeelte past zich aan het 
gewicht van de gebruiker 
aan. Het gepatenteerde 
systeem stimuleert ook 
microbeweging van de 
spieren terwijl je zit.

*probeer langdurig zitten te 

voorkomen door afwisseling, 

goed zitten, staan en bewegen. 

Sit well,
move often,
work better.
The science
of SAM.
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Trusted Expertise Design with purpose A healthy new vision

Our retail proposition is backed 
by 30 years of experience in 
developing musculoskeletal 
solutions and working with health 
practitioners and specifiers, 
ergonomists and occupational 
therapists to empower healthier 
workspaces. Our reputation 
precedes us.

Customers today demand to be 
convinced but also want to be 
seduced. Our holistic product 
range features solutions carving 
a new space in the market: one 
where design enhances (not 
complements) performance 
regardless of the size and nature 
of your business.

We know people today demand 
more. Sit And Move is underpinned 
by SAM, the science behind a 
simple but powerful premise: 
movement matters. Our products 
are designed to fit and encourage 
movement whilst seated and in 
workspaces to enable people to 
perform at their best.

Active workplace 
environments

SAM provides expert 
advice and fitted solutions 
capable of making a 
difference on the bottom 
line of any business. Our 
approach blends three 
critical factors. 
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Actieve 
werkomgevingen
SAM levert deskundig advies en oplossingen op maat die een verschil kunnen 
maken voor het bedrijfsresultaat van elke onderneming. Onze benadering 
combineert drie kritieke factoren.

Vertrouwde expertise Doelgericht design Een gezonde nieuwe visie

Ons retail-aanbod wordt 
ondersteund door 30 jaar 
ervaring met de ontwikkeling van 
musculoskeletale oplossingen 
en het werken met artsen en 
specificeerders, ergonomen en 
ergotherapeuten om gezondere 
werkplekken mogelijk te maken. 
Op dit gebied hebben wij een 
reputatie hoog te houden. 

Klanten willen vandaag de dag niet 
alleen overtuigd maar ook verleid 
worden. Ons veelomvattende 
productassortiment biedt 
oplossingen die een nieuwe ruimte 
op de markt creëren, waarbij 
design niet slechts een aanvulling 
vormt op de prestaties, maar 
deze ook verbetert, ongeacht 
de omvang en aard van uw 
onderneming. 

Wij weten dat mensen vandaag de 
dag hogere eisen stellen. Sit And 
Move is gebaseerd op SAM, de 
wetenschap achter een eenvoudig 
maar krachtig uitgangspunt: 
beweging maakt het verschil. 

Onze producten zijn ontworpen 
met het oog op een passend 
zitcomfort en het bevorderen van 
beweging tijdens het zitten, en op 
werkplekken om mensen in staat te 
stellen optimaal te presteren. 
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“An investment
in your health,
is an investment in 
your bottom line.”
SAM.
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De evolutie
van de werkplek
Met de komst van de computer in de jaren 80 heeft zittend werken definitief 
zijn intrede gedaan. Bureaustoelen werden eenvoudig verstelbaar en kregen 
armleggers. Wat later deed de EN-normering zijn intreden en juiste afmetingen 
van bureau en stoel werden bepaald. Acht uur per dag zittend werken werd 
eerder regel dan uitzondering met allerlei gezondheidsrisico’s tot gevolg.
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Illustration
Overview

We have created a unique illustration 
style to show people working in a 
variety of situations throughout 
the day. Our Illustrations are light-
hearted instructional diagrams, that 
translate the Science of SAM into 
simple, easy to follow steps.

Illustrations can be used together (as shown) 
to describe a routine, or in isolation to show 
a detail as necessary.
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Bureau’s werden hoogte 
verstelbaar d.m.v. een 
slinger of waren elektrisch 
verstelbaar om afwisselend 
werken te stimuleren. 
Bureaustoelen zijn inmiddels 
voorzien van een synchroon- 
360 graden bewegend zitten 
techniek. 

De beste oplossing om 
gezondheidsrisico’s te 
vermijden lijkt, met de 
kennis die we nu bezitten, 
gevarieerd werken. Het 
vinden van balans tussen 

zittend- en staand werk is de 
beste oplossing. Zitten moet 
in ieder geval gebeuren op 
een goed product. 

Het nieuwe werken brengt 
met zich mee dat mensen 
nu, zij het voor korte periode, 
overal lijken te kunnen/
mogen werken. Terug naar 
een stoel zonder verstel 
mogelijkheden aan een 
hoge tafel? Er is zelfs een 
aanvulling op de eerder 
genoemde NEN voor 
gekomen.
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De beste 
oplossing om 
gezondheidsrisico’s
te vermijden lijkt, 
gevarieerd werken.
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706 SEATING GROUP LEVERT ANNO 2018
IN 28 VERSCHILLENDE LANDEN WERELDWIJD

Nederland
Duitsland
België
Luxemburg
Frankrijk
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Finland
Groot-Brittannië
Ierland
Polen
Oostenrijk
Zwitserland

Italië
Tsjechië 
Portugal 
Slowakije 
Roemenië 
Bulgarije
Japan
Australië
Nieuw-Zeeland 
Verenigde Staten 
Peru
Suriname 
Aruba
Curaçao

       Deze 28 landen zijn:
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706 SEATING GROUP LEVERT ANNO 2018
IN 28 VERSCHILLENDE LANDEN WERELDWIJD
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Om het zowel u als dealer als onszelf een stuk makkelijker te 
maken, zijn wij daarom overgegaan naar een nieuw ERP 
systeem gekoppeld aan één overzichtelijke website. 

Alle merken binnen de 706 Seating Group staan vanaf nu op 
één website, dit levert u als dealer vele voordelen op. 

Met trots kunnen wij u nu het nieuwe platform presenteren. 
Wij zijn klaar voor de toekomst!

Wij hebben de voor- en nadelen van onze websites en manier 
van bestellen geanalyseerd en hebben daaruit een aantal 
belangrijke conclusies getrokken.  

Waar wij tot op heden gewerkt hebben met vijf verschillende 
websites van onze merken, en op de meeste websites geen 
kloppende communicatie over voorraad en geen online 
bestelsysteem aanwezig was, hebben wij het over een totaal 
andere boeg gegooid.  

De voordelen op een rijtje:

• alle merken op één website
•  één account met gebruikersnaam en wachtwoord 

voor alle merken binnen 706 Seating Group
•  bestelgemak en de mogelijkheid om uw 

winkelmandje (en verzendkosten) te combineren
•  één orderbevestiging
• één factuur
• online voorraadinzicht per product
•  online opties bekijken, stoel samenstellen en bestellen
• één online portal voor alle informatie en downloads
•  ERP systeem gekoppeld aan de website, waardoor 

alle informatie zo goed als realtime is

Wij heten u voortaan van harte welkom op 
www.706online.com

ALLE MERKEN OP ÉÉN
NIEUW  WEBPLATFORM
Om onze toch al zeer concurrerende marktpositie nog meer te versterken, hebben we gekozen om een nieuw  
ERP-systeem in combinatie met een nieuw webplatform te lanceren. Dit is voor u als dealer uiteraard zeer 
goed nieuws! Zo heeft u op één website alle producten in het 706 Seating Group assortiment binnen 
handbereik en tevens de mogelijkheid om ze te bestellen.
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Bij Chairsupply bieden wij, 
naast het leveren van stoelen, 
een concept aan waarin 
prijsvergelijk in elke vorm 
wordt vermeden. 

Dit doen we door het aan- 
bieden van mogelijkheden 
tot een Private Label concept 
middels eigen productselec- 
tie per dealer, in combinatie 
met eigen stoelnamen en 
eigen verkoopprijzen. Daar- 
mee creëert u uw eigen 
huismerk!

Wij zijn daarmee in een 
volgende fase beland en 
kunnen u nu een complete 
hoogwaardige brochure 
aanbieden. In deze brochure 

kunt u uw eigen serie stoelen 
samenstellen, gekoppeld 
aan een eigen stoelnaam 
en natuurlijk een margerijke 
verkoopprijs. 

Het ontwerp en de lay out 
komen voor rekening van 
Chairsupply, de enige kosten 
voor u zijn de drukkosten. 
Uw contactpersoon 
gaat graag met u in 
gesprek om dit “top stukje 
marketinggereedschap” toe 
te lichten. 

Stoellabel
In het kader van Private 
Label bieden wij ook textiele 
stoellabels aan. Een label 

in huisstijlkleur voorzien van 
uw logo en bijvoorbeeld 
vermelding van uw website 
maakt de stoel helemaal af.  

De labels hebben een 
gevouwen formaat van 4 x 5 
cm en zijn voorzien van een 
harde “tube” zodat het label 
eenvoudig onder de zitting 
van de meeste stoelen kan 
worden aangebracht (tussen 
de zitting en de zitschaal 
geklemd).

Wij kunnen de labels voor u 
op voorraad houden in ons 
magazijn, zodat wij deze op 
uw verzoek bij een order aan 
de stoel bevestigen.

PRIVATE LABEL,
CREËER UW EIGEN MERK
Bij Chairsupply bieden wij u als dealer een unieke kans om uw eigen huismerk te creëren. Wij noemen dit zelf  
het Private Label concept. Onze stoelen met uw naam, logo en prijs. U kunt het daarbij zo gek maken als u wilt! Uw 
logo op de handleiding, transportzakken en zelfs de pakbon, een stoellabel in uw huisstijl voor onder de zitting, en 
zelfs uw eigen huismerk brochure.
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Gestart werd met de 
succesnummers 706CS en 
707CS i.c.m. de bijbehorende 
conferentiestoelen,
snel gevolgd door de A320EN. 
Na aanmaak van de eerste 
dealers werd geconstateerd 
dat de GS-certificering 
belangrijk was. Het sterke 
NPR-certificaat was reeds 

beschikbaar voor de 
verschillende modellen en 
na een aantal maanden was 
ook de GS-certificering een 
feit. Vanaf dit moment kwam 
er een tweedeling in het 
assortiment. 

Er was het pakket voor de 
Beneluxmarkt maar separaat 

ook een GS-modellenpakket 
voor de Duitse markt. De 
GS-modellen kregen een 
eigen, uitermate stabiele, 
verpakking met als grote 
voordeel dat deze verpakking 
per stuk door heel Duitsland 
franco geleverd kon worden.

In 2010 tijdens de Orgatec 

kwam de bevestiging dat 
we goed op weg waren; we 
mochten er veel potentiële 
nieuwe relaties ontvangen en 
bestaande relaties bezochten 
met plezier onze stand. 

Het gaf Chairsupply in 
Duitsland een prachtige 
boost en het geeft aan hoe 

CHAIRSUPPLY IN DUITSLAND: 
EEN LAND MET ENORM POTENTIEEL
Na de eerste jaren van ontwikkeling en succes in de Nederlandse en Belgische markt is medio 2009 de eerste stap 
gezet in het voor Nederlanders “grote” Duitsland.  Een land met enorm potentieel. 
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belangrijk de Orgatec beurs 
kan zijn voor een fabrikant 
als Chairsupply. Terend op dit 
succes werd er doorgebouwd 
en we zaten eind 2011 al op 
een honderdtal kopende 
dealercontacten.

Als je samen naar een mooi 
resultaat wilt groeien, heb 
je daarvoor ook producten 
nodig. Met de komst van de 
bureaustoelenserie 787GS en 
de conferentiestoelenserie 

F120/F130 werd er verder 
geaccelereerd. 

Ondertussen worden jaarlijks 
ca. 30.000 eenheden ver- 
kocht op de Duitse markt en 
de omzet groeit nog immer 
gestaag. Hoe? Door een 
optimale prijs/kwaliteit 
verhouding, de enorme 
voorraadpositie van 26.000 
stoelen en een optimale 
marketingondersteuning 
naar onze dealerpartners. 

Privat Label is in de praktijk 
een krachtig onderscheidend 
vermogen gebleken voor 
dealers. Gepersonaliseerde 
verkoopmaterialen en 
brochures dragen bij aan 
toename van de verkoop bij 
de dealer. 

Maar bovenal hebben we dit 
bereikt met mensen. 
Onze dealers die Chairsupply 
de kans gunnen, trouw 
zijn en in een aangename 

ontspannen samenwerking 
geloven, maar ook in ons 
team in alle lagen van de 
organisatie. 

Een groep mensen die 
activiteit, trots en plezier 
uitstraalt om met elkaar tot 
succes te kunnen komen.

Laat een dynamische 
Orgatec 2018 wederom een 
nieuw ijkpunt zijn voor de 
toekomst.

Ondertussen worden er jaarlijks ca. 30.000  
eenheden verkocht op de Duitse markt en 

de omzet groeit nog immer gestaag.
“ “
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ACHTER DE SCHERMEN
BIJ 706 SEATING GROUP

Onze producten zijn uniek en 
gebouwd om lang mee te 
gaan. De woorden elegantie, 
innovatie, duurzaam, 
creativiteit en flexibiliteit 
kenmerken onze fabrikanten, 
die daarom dan ook goed 
aansluiten bij onze visie. 

Onze fabriek in Taiwan werd 
opgericht in 1984 

en heeft nu ruim 140 
werknemers. De belangrijkste 
productcategorieën 
van deze fabriek zijn bureau- 
en ontvangststoelen, en 
stoelonderdelen zoals PU, PP, 
nylon en metalen 
onderdelen. Deze fabrikant 
is zowel ISO9001 als ISO14001 
gecerti iceerd. 

Italië
Onze twee andere 
fabrikanten zijn gevestigd in 
Italië. Beiden hebben meer 
dan 50 jaar ervaring en zijn 
samen goed voor bijna de 
gehele BenCamp en Sit-On 
collectie. Ze zijn voornamelijk 
gespecialiseerd in het 
maken van producten met 
plastic, hout, metaal 

en leer ,die passen in woon-, 
werk-, project- en horeca 
omgevingen. Onze Italiaanse 
fabrikanten zijn ISO9001 
gecertificeerd.

Alle producten uit Italië 
worden met de trein naar 
Nederland vervoerd, dit levert 

een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot op!

Als moederorganisatie van zes verschillende bedrijven moeten we aan de productie van elk uniek model kunnen 
voldoen. Om dit te realiseren werken wij samen met verschillende fabrikanten. Één van deze fabrikanten bevindt zich 
in Taiwan, de andere twee fabrieken staan in Italië. Laten we een kijkje nemen achter de schermen bij deze fabrieken. 
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Elegantie, 
innovatie, 

creativiteit 
en flexibiliteit 

kenmerken  
al onze 

fabrikanten.

“

“



24  |  706 MAGAZINE

Permanent verbeteren zit in 
ons dna
We hebben als doel om onze 
producten permanent te 
verbeteren, waardoor we de 
levensduur hiervan verlengen 
en minder grondstoffen 
verbruiken.  

Binnen onze organisatie 
monitoren we continu 
waar “verspilling” kan 
worden voorkomen, of het 
nu gaat om overtollige 
verpakkingsmaterialen of 
onnodig uitprinten van 
digitale documenten. 

Wij gebruiken zoveel mogelijk 
gerecyclede kunststoffen 
voor de productie van al 
onze bureaustoelen.  

Het hout dat in sommige 
modellen wordt gebruikt is 
FSC-gecertificeerd. 

Circulariteit speelt binnen 
onze branche een steeds 
grotere rol. Wij zijn jaren 
geleden gestart met het 
geschikt maken van onze 
modellen om te voldoen 
aan de vraag.  Ons doel is 
om continu het maximale te 

Wat doet 706 Seating Group voor de maatschappij?

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Onze medewerkers zijn de fundering van de 706 Seating Group. Wij faciliteren niet alleen met een goede werkplek 
in een fijne werkomgeving, maar zorgen ook dat iedereen die bij ons werkt zich kan ontwikkelen. Met iedere 
werknemer stellen we een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) op. Binnen deze POP bepalen we jaarlijks per 
persoon een budget voor persoonlijke ontwikkeling, dit plan wordt volledig afgestemd op de wensen en kwaliteiten 
van onze medewerker. Met elkaar werken we in een zelfsturende, dynamische en prettige omgeving waarin we 
boven elkaar blijven uitstijgen en ons kunnen ontwikkelen. 
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halen uit alles wat we doen, 
zoals bijvoorbeeld minder 
verpakkingsmaterialen 
gebruiken of minder fossiele 
grond- en brandstoffen 
verbruiken. Op deze manier 
besparen we ook kosten.  

20.000 ton plastic minder in 
1 jaar! 
Deze “winst” kunnen we 
investeren in zaken om 
onze strategie te versterken, 
bijvoorbeeld voor aanschaf 
van LED-verlichting in het 
magazijn en zonnepanelen 
om de heftruck te laden. 
Alleen al dit jaar besparen 
we ruim 20.000 kilo aan 
plastic in onze fabriek 
door gebruik te maken van 
milieuvriendelijkere 
verpakkingsmaterialen. 
Een percentage van de 
besparing besteden we aan 
sociale projecten. 

Onze “meetlat” is het  
LCA-Model
Binnen de 706 Seating Group 
werken we met het LCA- 
model (Life Cycle Assesment). 
Dit is een methode om de 
milieubelasting te bepalen 
van een product gedurende 
de hele levenscyclus 
(bijvoorbeeld; winning 
van de grondstoffen, 
productie, transport, gebruik 
en afvalverwerking of 
hergebruik).  

We willen het milieu zo min 
mogelijk belasten door o.a. 
milieuvriendelijke materialen 
te gebruiken waarvan de 
herkomst herleid kan worden 
en we zorgen dat al onze 
producten hergebruikt 
kunnen worden. 

Wat hebben we bereikt ?
Sinds 2006 zijn wij non-stop 
bezig met innoveren en het 
blijven ontwikkelen van onze 
organisatie. Zo streven wij 
ernaar tot het beste resultaat 
te komen voor onze cliënten, 
ons personeel en onze pla-
neet. Wij zijn er van overtuigd 
dat de 706 Seating Group 
het verschil kan maken door 
stapje voor stapje te blijven 
ontwikkelen, ontdekken en ie-
dere dag weer te kijken waar 
wij het verschil kunnen maken 
voor de planeet. 

•  Circulaire collectie creëren

•  Producten zijn modulair opgebouwd 

voor een langere levensduur

•  Stof niet verlijmd aan foam

•  Garantieverlenging tot 10 jaar als optie

•  Gebruik van gerecycled materiaal voor 

alle kunststoffen

•  Leveranciersanalyse

•  Reduceren verpakkingsmateriaal; 

minder karton en minder volume

•  Zoveel mogelijk gebruik maken van gerecycled 

verpakkingsmateriaal

•  Gebruik van europallets (dus geen wegwerp)

•  Gebruik LED verlichting op kantoor en groot 

gedeelte magazijn

•  Euro 5 en 6 vervoersmiddelen

Onze  
organisatie 

verandert en 
verbetert non-

stop, maar 
onze mentaliteit 

blijft: de beste 
producten 

ontwikkelen, 
service-

gerichtheid, 
betrokkenheid 

en blijven 
investeren in 

onze toekomst. 

“

“
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In de loop van ons bestaan 
zijn we meerdere partners 
en bedrijven tegen- 
gekomen, waarmee we 
langdurige partnerships zijn 
aangegaan. Ook hebben 
we een aantal bedrijven 

overgenomen omdat zij een 
goede aanvulling zijn op de 
bestaande collectie. 

Het ontstaan van de 706 
Seating Group komt voort uit 
ons eerste model de “706”, 

dit is dan ook met trots de 
naamgever van onze groep. 

Hypermodern magazijn
Huisvesting is voor ons altijd 
een tijdelijk iets geweest. 
Als we weer naar een 

nieuw magazijn verhuisden, 
gingen we ervan uit dat 
dat groot genoeg was voor 
de komende vijf jaar. Het 
tegendeel bleek waar. Medio 
2018 hebben we het besluit 
genomen om naar een 

DE TOEKOMST
EEN NIEUW PAND IN 2019
Waar we nu als bedrijf staan hebben we mede te danken aan onze trouwe dealers en ons personeel. Onze eerste 
onderneming, en de grondlegger van de huidige 706 Seating Group “Chairsupply.eu” is gestart in 2006 met slechts 
twee stoelmodellen. Vanaf het allereerste moment ontwikkelen en produceren we onze bureaustoelen samen met 
CLW Taiwan. Een moderne productiefaciliteit waar kwalitatief hoogwaardige producten geproduceerd worden 
onder goede arbeidsomstandigheden en dat is precies ons doel.  Nu twaalf jaar later hebben we vele stoelmodellen 
in vele varianten en hebben we een complete werkstoelenrange. 
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compleet nieuw te bouwen 
locatie in Hoorn te verhuizen. 

Dit pand zal op het gebied 
van energie zelfvoorzienend 
zijn en voorzien worden van 
een hypermoderne 
magazijninrichting om nog 
meer ruimte te creëren voor 
onze toekomstplannen.  

Eén van onze USP’s, het uit 
voorraad leveren, willen we 

hiermee waarborgen. Eind 
derde kwartaal 2019 staat de 
verhuizing gepland.

Circulariteit
Onze branche staan een 
paar interessante uitdagingen 
te wachten. Met name de 
veranderende vraag van 
eindgebruikers op het gebied 
van levertermijnen en de 
tijdstippen van bezorgen 
buiten reguliere werktijden, 

maar ook het retour nemen 
van gebruikte producten 
bij het leveren van nieuw of 
refurbished meubilair. 

Circulariteit van goederen 
zal een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen in de 
inrichtingsbranche. Wij vinden 
het belangrijk om onze 
dealers daarin te faciliteren 
en te ondersteunen met 
kennis en service. Ook hier 

zullen partnerships ontstaan.

Er ligt dus een fantastische 
tijd voor ons, wij zijn klaar voor 
deze reis samen met onze 
partners/bedrijven en dealers, 
reis je mee?

Bob & Esther Herber

Dit pand zal op het gebied van energie zelf- 
voorzienend zijn en voorzien worden van een 

hypermoderne magazijninrichting om nog meer 
ruimte te creëren voor onze toekomstplannen.  

“ “
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ONZE MEDEWERKERS 
AAN HET WOORD

Ruim 5 jaar geleden ben ik bij Chairsupply.eu begonnen. Inmiddels ben ik   

       verantwoordelijk voor de financiële administratie van 5 bedrijven. 

Niet alleen Chairsupply.eu groeit, want met alle kansen en mogelijkheden 

    die ons worden geboden, groei ik mee. Samen worden we de 

706 Seating Group. / Annemieke van der Poel - Finance 

“ “

Ruim tien jaar geleden kwam 
ik werken bij Chairsupply, 
een bedrijfje in Zwaag dat 
bureaustoelen verkocht. We 
hadden een klein groepje 
collega’s en zo’n 5 of 6 
modellen stoelen. Ik begon 
als commercieel 
medewerkster allround. 

We deden inderdaad van 
alles zelf: offertes maken, het 
hele orderproces afhandelen 
inclusief de aftersales, teksten 
schrijven en vertalen voor 
folders, inkoop, transport, … 
Bijna alles gebeurde nog met 
de hand. Zelfs de laadlijsten 
en stickers typten we nog zelf 
in Excel. 

Wat is er een hoop veranderd 
in die tien jaar! Inmiddels 
werk ik met een compleet 
team van collega’s waarin 

ieder zich bezighoudt met de 
taken waar hij goed in is. 
Veel zaken zijn inmiddels 
geautomatiseerd en 
gedigitaliseerd. 

Ons assortiment is enorm 
uitgebreid en zeer divers. 
En Chairsupply, een bedrijfje 
dat destijds net aan de 
weg begon te timmeren, is 
nu onderdeel van de 706 
Seating Group, een ‘echt’ 
bedrijf dat er staat en waar 
we met z’n allen trots op zijn.

Wat ik mooi vind aan 
Chairsupply, is dat het, 
ondanks de enorme groei en 
goede resultaten, nog steeds 
een no-nonsense bedrijf is 
waarbij het belang van de 
klant en de kwaliteit van onze 
producten altijd de hoogste 
prioriteit hebben. 

Op de werkvloer wordt geen 
onderscheid gemaakt en 
zijn wij,  met onze individuele 
kwaliteiten, samen de 706 
Seating Group. Er wordt hard 
gewerkt, maar er is altijd tijd 
voor een traan of een lach. 

En na al die jaren is er nog 
steeds de motivatie om het 
bedrijf beter te maken. Zo 
werken we momenteel hard 
aan een nieuwe website en 
ordersysteem, waar zowel de 
klant als wij optimaal van 
kunnen pro iteren. 

Daarnaast verhuizen we 
volgend jaar naar een heel 
nieuw pand waar we ons 
kantoor, het magazijn en de 
showroom eindelijk allemaal 
bij elkaar hebben. En waar 
we nog beter kunnen laten 
zien wat we de klant allemaal 

te bieden hebben. 

Ik kijk er met veel plezier en 
vertrouwen naar uit!

Wendy van der Woude
Hoofd Inkoop
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Zolang ik bij de 706 Seating Group in dienst ben, is het bedrijf continu in ontwikkeling.   

       Werken op de afdeling Sales Support is dynamisch, geen dag is hetzelfde. 

Je hebt contact met klanten, leveranciers, transporteurs en collega’s. 

Om iedere dag weer tevreden klanten te hebben, is voor mij de  

  uitdaging in deze baan. / Jessy Pattiasina - Sales BenCamp & Sit-On

In een onderneming die zich zo stormachtig ontwikkelt als 706 Seating Group, 

     zijn de werkzaamheden op de afdeling marketing enorm uitdagend. 

Deze functie omvat vele aspecten die mij na 5 jaar nog dagelijks boeien;   

samenwerking, creativiteit, klantgerichtheid en hands-on aanpakken  

van diverse ad hoc zaken. / Jeroen Vink - Marketing & Communicatie

“

“

“

“
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WIST JE DAT?

Het belang van Social Media 
Social Media is groeiende en niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Ook binnen de 706 Seating Group zijn we actief op 
Social Media. Via LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube kun je 
op de hoogte blijven van onze nieuwste producten en updates van 
al onze merken. Op www.706online.com staan alle links per merk 
naar de diverse social media sites.

706 beschikt over enorme voorraad 
Een van de krachten van 706 Seating Group is het snel uit 
voorraad kunnen leveren. Met ruim 26.000 stoelen op voorraad 
is het mogelijk om binnen de Benelux en Duitsland binnen drie 
werkdagen te leveren. In andere Europese landen wordt er 
binnen een week geleverd.

Ben jij klaar voor de kansen in de toekomst? 
Om op de hoogte te blijven van alle laatste trends, ontwikkelingen 
en kansen die spelen organiseert de 706 Seating Group met enige 
regelmaat inspirerende sessies, voor zowel onze dealers als ook voor 
eigen werknemers. We hebben daarvoor de 706 Inspiration Academy 
opgericht en je bent van harte welkom om een sessie bij te wonen. 

Via social media en onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de 
thema’s die de revue passeren alsmede de data & locaties. We zien 
je graag bij onze eerstvolgende inspiratiesessie. 

In pCon planner kunnen 3D- 
ruimtes ontstaan, inrichtingen 

worden gepland en 
indrukwekkende afbeeldingen 

worden gegenereerd. 

Op veler verzoek zijn er 10 
producten opgenomen in pCon, 

zodat deze producten kunnen 
worden opgenomen in uw  

3D-tekenprogramma. 

Gezamenlijk kunnen wij hiermee 
de verkoop bevorderen.
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NORMERING
EN TOEPASBAARHEID
Met een groot aanbod aan diverse stoelen begrijpen wij dat het lastig is om te beslissen welke stoel het beste 
bij iemand past. De keuze van een bepaald product wordt vaak gemaakt op basis van de te verrichten 
werkzaamheden, de duur van het gebruik van het product per dag, de variatie van gebruikers van het product 
en de (maatvoering)normen die voor betreffende producten beschikbaar zijn. 
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INFORMEEL

OVERLEG BUREAUWERK

FLEX
PLEKKENFORMEEL PERSOONS

GEBONDEN

De NPR 1813 had in het 
verleden een sterke focus op 
bureaustoelen en beperkte 
zich tot maatvoering. Met 
de revisie van NPR 1813 is 
de focus verplaatst naar de 
individuele werkplek, waarin 
breder is gekeken naar het 
gebruik van de werkplek. 

706 Seating Group wil u 
graag goed adviseren over 
de keuze van een product, 

zodat het product optimaal 
instelbaar is en, bij langdurig 
gebruik, de afwisseling van 
werkhouding mogelijk maakt. 

Om dit voor u overzichtelijk 
te maken, maken wij gebruik 
van de toepasbaarheid 
matrix. In deze matrix 
vindt u de volgende 
onderscheidingen:
Bureauwerk, Overleg
en Gebruik.

Bureauwerk
Persoonsgebonden 
werkplek:  
Het product wordt gebruikt 
door één persoon, waardoor 
het belangrijk is dat het 
product op de voorkeuren  
van de desbetreffende 
gebruiker is ingesteld.

Flexplekken: 
Het product wordt door 
meerdere, wisselende 
personen gebruikt. Het is 
belangrijk dat het product 
gemakkelijk in te stellen is 
naar de wensen van de 
huidige gebruiker. 

Overleg
Formeel overleg: 
Een bespreking of 
vergadering waarbij de 
deelnemer aan een vaste 
zitplaats gebonden is.

Informeel overleg: 
Een bespreking of 
vergadering waarbij de 
deelnemer niet aan een 
vaste zitplaats gebonden is, 
zoals bijvoorbeeld in een 
kantine.

Gebruik
Kort gebruik:  
Gebruik van 2 uur of korter. 
Lang gebruik:  
Gebruik van 2 uur of langer.
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