duurzaamheid volgens

WELKOM BIJ
In deze brochure willen wij u informeren over hoe wij denken over duurzaamheid en
circulair ondernemen. Wij hebben als doel om kantoormeubilair een langer leven te geven
zodat het milieu minder wordt belast (immers er hoeft geen nieuwe te worden gemaakt),
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het besparen van kosten voor onze klanten.
Daarnaast vertellen we over onze werkwijze met als doel dat het u helpt om de beste keuzes
te maken.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TWEEDEHANDS, UPCYCLEN EN REFURBISHED?
Tweedehands: Vaak zijn de spullen die wij inkopen nog dermate goed van kwaliteit
dat ze moeiteloos opnieuw kunnen worden gebruikt. Doordat wij – overwegend –
zelf op de locaties de meubelen demonteren en vakkundig inpakken, kunnen deze
ook in de toekomst weer opnieuw worden gebruikt. Veel kleuren en materialen zijn
vrij tijdloos en kunnen ook qua design nog langere tijd mee. Natuurlijk zullen er altijd
gebruikerssporen aanwezig zijn, maar wij verkopen alleen die spullen waarbij dit
minimaal is en daar is de prijs dan ook naar.
Upcyclen: Stel dat de stoffering van een stoel dermate is versleten dat deze niet nog
eens minimaal 5 jaar mee kan gaan, of men wil een andere kleur, dan kunnen we een
stoel herstofferen. Of als men toch een nieuw design wil van een bureau, dan leveren
wij geheel nieuwe bureaubladen en voor de roldeurkasten (en/of ladeblokken) nieuwe
topbladen zodat alles geheel passend is.
Bij refurbishen gaan we nog een stap verder; hierbij wordt gebruik gemaakt van de
bestaande delen, maar alles wordt geheel vervangen of vernieuwd. Denk hierbij aan
een bureaustoel die niet alleen nieuwe stoffering krijgt, maar ook nieuwe wielen en
een geheel gepolijst aluminium voetkruis krijgt. Of bij een bureau waarbij het onderstel
wordt gepoedercoat (en dat kan in elke RAL kleur) en natuurlijk een mooi nieuw
bureaublad.
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BUREAUSTOELEN
Een bureaustoel wordt intensief gebruikt en is daardoor ook het meest gevoelig voor
slijtage. Denk hierbij aan de stof, de wielen, de gasveer en de verstel mechanismen van
rug en armleuningen.
Nadat wij een bureaustoel hebben ontvangen, wordt deze eerst technisch getest of
alle functies werken en vervolgens wordt deze verder beoordeeld wat hier verder mee
kan worden gedaan. Onderstaand ziet u de verschillende mogelijkheden:
1. Het volledig schoonmaken van de stoel.
2. Defecte onderdelen worden vervangen door andere of nieuwe
3. Armleggers
4. Stoffering. Indien de stof nog voldoet aan de eisen wordt deze geheel (chemisch)
gereinigd, maar meestal voorzien wij de bureaustoel van nieuwe stoffering (zie
kader herstofferen).
5. Gasveer. Indien de gasveer defect is, wordt deze vervangen door een andere of
nieuwe
6. Voetkruis. Als deze van aluminium is, dan kan deze opnieuw worden gepolijst. Is
deze van kunststof, dan wordt deze grondig gecontroleerd en optioneel gespoten.
7. Wielen. Indien nodig worden deze vervangen voor nieuwe.

HERSTOFFEREN
Herstofferen is het vervangen van de bekleding van de stoel voor nieuwe stof. Dit kan
zowel bij bureaustoelen als vergaderstoelen. Men kiest hiervoor om (een combinatie
van) de volgende redenen:
1. De huidige stoffering is dermate versleten dat verder gebruik niet gepast is.
2. Restylen van een kantoor.
3. Kostenoverwegingen.
4. Maatschappelijk verantwoord en circulair.
Herstofferen kan tot 70% goedkoper kan zijn dan de aanschaf van een nieuwe stoel?
Natuurlijk hangt het af van de nieuw waarde van de stoel, maar een Ahrend merkstoel
kost al snel tussen de 700-1100 euro en dan is herstofferen - vanaf 85,= - zeker een
waardig alternatief.
Wij garanderen de kwaliteit van de stoﬀen voor een periode van 5 jaar.
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BUREAUS
Bij onze tweedehands bureaus controleren wij deze op de staat, de werking en
eventuele beschadigingen. Bladen mogen geen beschadigingen hebben zoals krassen
door het blad of beschadigde hoeken. Natuurlijk zal je altijd gebruikerssporen kunnen
zien, maar daar is de prijs dan ook naar.
Bij het refurbishen van een bureau gaan worden de volgende werkzaamheden gedaan:
1. Eerst worden alle componenten gedemonteerd en technisch gecontroleerd.
2. Het onderstel wordt opnieuw gepoedercoat*, dus niet gespoten.
3. En natuurlijk met een geheel nieuw bureaublad naar keuze.

Daarbij kan de klant kiezen voor alle opties zoals:
1. Afmetingen en vorm
2. Kleuren van onderstel (elke RAL kleur) en bureaublad
3. Handmatige, een slinger of een elektrische hoogteverstelling.
4. Keuze uit de verschillende Ahrend systemen: ESSA, Mehes, 500 en de Four_two
Natuurlijk kan men ook kiezen voor een combinatie van tweedehands en refurbished.
Voor vergadertafels, kantinetafels en alle andere tafels gelden dezelfde mogelijkheden.
Mauron heeft meer dan 100 vergadertafels direct uit voorraad leverbaar geschikt voor
4 tot 24 personen. En met bijbehorende refurbished stoelen
*Poedercoaten is een elektrostatisch proces waarbij met een spuitpistool poeder wordt
aangebracht op metaal. Tijdens het uitharden in de oven worden de poederdeeltjes door de
warmte eerst vloeibaar. Daarna stroperig en tenslotte uitgehard tot een mooie, duurzame
slijtvaste bescherming
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KANTOORKASTEN

HET SCHEIDEN VAN AFVAL – MVO

Alle Ahrend kantoorkasten zijn gemaakt van metaal en is de kast niet demonteerbaar.
Daardoor zijn de mogelijkheden om deze volledig te refurbishen beperkt. Daarbij
voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

Het is voor ons erg belangrijk dat zo veel mogelijk materialen kunnen worden
hergebruikt. Dat is de essentie van onze missie. Toch komt het voor dat we materialen
niet meer opnieuw kunnen inzetten omdat deze defect zijn of te veel zijn beschadigd.

1. Geheel schoonmaken van de kast
2. Controle van de legborden

Daarom scheiden wij de volgende materialen en voeren wij deze apart af voor
verwerking:

3. Controle van het onderstel

• Hout

4. Controle van de roldeuren en eventueel vervangen van defecte delen.

• Metaal

5. Sleutel* wordt bijgevoegd

• Aluminium

We kunnen kantoorkasten ook voorzien van nieuwe poedercoat, maar de kosten
hiervan zijn dermate hoog dat dit niet lonend is. Hetzelfde geldt voor nieuwe
roldeuren; deze worden (nog) niet door de fabrikant aangeboden voor refurbish
gebruik.
*Sleutels: elke sleutel die wij vinden nemen wij mee en sorteren wij voor hergebruik.
Zodoende hebben wij ruim 7000 Ahrend sleutels op voorraad voor hergebruik. Mocht een
bepaald sleutelnummer niet voorradig zijn, dan pas maken we een nieuwe.

• Kunststof
• Papier en karton
En wat we niet kunnen scheiden, komt bij het restafval. De kosten die wij moeten
betalen voor de afvoer worden deels weer gecompenseerd door de opbrengsten van
de metalen.

Leuk weetje: bij Mauron krijgt elke stoel een mooie (afbreekbare)
plastic beschermhoes tijdens opslag en transport. Deze worden
vervolgens weer bewaard en ingenomen voor een volgende stoel.

Het scheiden van het afval is onderdeel van ons aandeel in het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen; zo dragen wij ook bij aan een betere wereld. Bij het
ophalen van kantoormeubelen proberen wij al meteen bij de bron de afvalstromen te
scheiden. Daarvoor werken wij samen met lokale bedrijven die direct de materialen
voor ons afvoeren. Bijkomend voordeel is dat dit ook weer scheelt in transport en
opslag, dus meer efficiënt voor het milieu en het bedrijf.
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OVER ONS
Mauron is in 2013 opgericht door Maurice en Ron die dit bedrijf zijn begonnen als
een uit de hand gelopen hobby. Waar in het begin de nadruk lag op de verkoop van
tweedehands kantoormeubelen, ligt nu meer en meer de focus op het refurbishen van
kantoormeubilair.
Ons bedrijf is in korte tijd sterk gegroeid, mede doordat veel van onze klanten hun
ervaringen delen met andere en dat klanten regelmatig terugkomen. Daarbij hebben
wij ook een aantal grootzakelijke klanten en non-profit instellingen die wij mogen
bedienen met onze spullen.
Wij zijn er erg trots op dat het Financiële Dagblad ons 3 keer op rij heeft gewaardeerd
met een FD Gazelle award voor snelst groeiende bedrijven van Nederland. Met dank
aan onze klanten.
Momenteel bestaat ons team uit 8 medewerkers en hebben wij 3 vrachtauto’s plus
een bestelbus om de leveringen te doen.

U KUNT ONS BEREIKEN OP DE VOLGENDE MANIEREN:
Via de website www.mauron.nl
Deze is 24 uur per dag ‘open’ en daarop kunt u al onze producten vinden en worden
de meeste vragen beantwoord.
Door ons te bezoeken:
Mauron Kantoormeubelen BV
Microweg 40
6545CM Nijmegen
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 08:30-16:30.
Graag ontvangen wij u in onze showroom en als u een afspraak maakt, dan maken
wij graag tijd voor u vrij.
U kunt ons ook bellen en via WhatsApp bereiken:
Telefoon			
024-7470174
Mobiel/WhatsApp		
06- 41193766
En via de website kan men ons ook bereiken via de contact pagina, of via de ‘stel een
vraag over dit product’ of via een traditionele email info@mauron.nl
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www.tweedehands-kantoormeubelen.nl
www.refurbished-kantoormeubelen.nl

