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Goed meubeldesign is duurzaam en gaat lang mee
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Meubeldesign – gemakkelijk te 
verplaatsen en aan te passen

aluminium frame

Glazen schap

Uittrekplateau 

Push2Open

Lichtlijst 6 mm

extra grote lades



Meubelproductie op maat en als unicaat van een serie.

Variatie bij de ontwerpen, hoge productiekwaliteit en korte 
levertijden zijn kenmerkend voor InQuino.

2



In een tijd waarin het leven in de stad duurder 

wordt en er steeds minder woonruimte is, hecht 

de kwaliteitsbewuste koper steeds meer waarde 

aan inbouwmeubels op maat die meer te bieden 

hebben dan alleen maar bergruimte. Zij zijn ook 

een afspiegeling van zijn persoonlijkheid. Dit 

stelt designers voor de spannende uitda ging om 

intelligente, stijlvolle en duurzame inrichtingen 

te ontwerpen.

Daarbij staat InQuino voor veel meer dan de  

productie van systemen die op de millimeter 

nauwkeurig passen. In overeenstemming met 

ons motto ‘Intelligent wonen’ paart onze meubel

collectie de hoogste maatstaven voor Duitse 

productiekwaliteit, rendement en duurzaamheid 

aan geavanceerd design voor de eigen woning.

De reputatie van InQuino staat voor de realisatie 

van heel eigen meubilair op maat, met veel crea

tiviteit en zonder compromissen. Ons atelier 

ontwikkelt ieder meubelstuk strikt volgens de 

wensen van onze klanten en creëert zo oplos 

singen voor grootstedelijke lofts, woningen,  

kantoren of voor projectinrichtingen. Dat bete

kent dat iedere toepassing in een leefruimte 

steeds weer een unicaat is.
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InQuino – kasten op maat



Wandmeubels
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Wij bieden onopvallende accentverlichting, indirecte verlichting 
of verfijnde functionele verlichting voor inbouw in een meubel. 
De toepassing is uiterst efficiënt dankzij de energiezuinige 
LEDtechnologie en daarnaast ook zeer veelzijdig toepasbaar.

Meubels op maat als de perfecte symbiose van 
interieurarchitectuur en meubelbouwM



Wandmeubels
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Bibliotheken  
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Open elementen en gesloten lades en kastelementen wisselen elkaar af. 
De afwerking in basalt en platinagrijs is tijdloos en zorgt voor een huiselijke 
sfeer.

InQuino maakt het mogelijk de fronten steeds weer door andere te vervangen en 
zo in de komende jaren nieuwe kleuraccenten te zetten. Met de bijpassende 
ladder kunt u steeds bij de bovenste planken van de kamerhoge wandrekken.

Systemen voor wandkasten van hoge kwaliteit zijn niet 
alleen geschikt als achtergrond voor uw boeken en 
favoriete objecten, maar bieden ook heel wat bergruimte 
omdat ze precies op maat worden gemaakt.
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Boekenkasten  
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Thuiswerkplekken 
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Zo maakt u thuiswerken tot een succes: van ergonomische werkplek, via
zitmeubels met bergruimte tot en met minikeuken.

Thuiswerkplek: wonen en werken 
onder één dak. T



Thuiswerkplekken
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bitte größere Auflösung 
liefern



TVmeubels
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Op maat gemaakte lichtlopende lades met selfclose ladegeleiders zijn voorbeel
den van consequent en universeel design. Professionele details bij de constructie 
en de uitvoering in massief hout benadrukken het hoge niveau van verwerking.

Het sideboard voor montage aan de wand is ook leverbaar met meubelpoten. 
Met deuren, nog meer lades of klapfronten kunt u het verder aan uw wensen 
aanpassen.

Alles wordt anders

A



TVmeubels
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Slaapkamers /
garderobekasten 
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Harmonie als resultaat van op elkaar afgestemde 
materialen en een blijk van een allesomvattende visie 
op design en productie.

H
Binnenlopende schuifdeur met softclosesysteem 
Als stijl en designelement: de verticale of dwarse positionering van de greep.



Slaapkamers
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Bedombouw die compleet in de hoogte 
en breedte in alle leverbare materialen 
kan worden aangepast

Nachtkastje

hoofdbord met een 
combinatie van open en gesloten 
bergruimte 



Garderobekast met 
schuifdeuren 

binnenliggende 
lades

Schuifdeuren 
met ingefreesde grepen



Generatie Y
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Zitmeubels en heel veel bergruimte ogen fraai en zijn toch praktisch
Schuifdeuren in de trendkleur zwart met een vulling van echt houtfineer 
(kleur van raamwerk en vulling naar wens horen tot de mogelijkheden).

Metaal en hout, als enkele stukken of als combinatie, 
geven iedere woning een grootstedelijke flair. M



Inloopkasten 
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Het perfect verwerkte aluminium raamwerk doet recht aan het glas dat bij 
de deur wordt toegepast. Weggewerkte lichtstrips zorgen voor sfeer en 
benadrukken de eenvoudige elegantie.

F

Functionele inloopkasten 
met de kwaliteit van InQuino



28

Badkamers 



Stilistisch aansprekende en functionele wandbekledingen en badmeubels 
voor een dagelijkse spaervaring. En alles luxueus uitgevoerd volgens een 
exacte planning.

Een goede planning voor de badkamer van uw dromen, 
met een optimaal gebruik van de ruimte, een sfeervol 
verlichtingsconcept en interessante materialen ...

E



Badkamers 
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Schuine kasten 

32



Complexe vormen, op de millimeter nauwkeurig gepland, geproduceerd 
en ter plekke gemonteerd.

Niet bepaald een alledaags idee, maar wel slim 
als er een kast onder het dak moet passen.

N
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Schuine kasten 





Schuifdeuren
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Het nieuwe concept voor zwevende deuren: doorzichtigheid 
die scheidt en tegelijk verbindt.

Schuifdeuren voor iedere woonsituatie,  
ruimtebesparend en met een vleugje luxe.S



Elegant of gewaagd

Mat, glanzend of spiegelend: 
Met het gerichte gebruik van kleuren en 
structuren voor de oppervlakken in combinatie 
met de verschillende materiaaldikten van 8, 19, 
28, 38 mm, afhankelijk van het gebruik, zet u uw 
persoonlijke stempel.
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Grote verscheidenheid aan oppervlakken – 
Mogelijkheden tot combineren



Oneindig veel mogelijkheden

Scannen en het
hele assortiment 
van materialen bekijken

Bij InQuino hebt u de keuze uit een groot  

assortiment van echt houten fineersoorten en 

robuuste melamine oppervlakken in vele mate

riaal  dikten. U kunt kiezen uit design, trend en 

bijzondere decors, met horizontale en verticale 

structuren, desgewenst ook in metaal en steen

look en glas. 

De vrije mix van materialen, een groot aantal 

materiaaldikten, verschillende soorten draag

materiaal en lakken in soft mat, geolied of in 

RAL hoogglans zijn standaard leverbaar. Alle 

gefineerde oppervlakken worden met de hand 

gefineerd voor een lange levensduur en een 

ongeëvenaarde uitstraling van kwaliteit.

Made in 
Germany

High
Technology

5 jaar
garantie

Gegarandeerd
vrij van schadelijke 



Grote verscheidenheid aan oppervlakken – 
Mogelijkheden tot combineren

40

Het zachte contrast

Een goede tip bij de overweging welke woonstijl het moet worden, 
is de onderlinge afstemming van materialen en kleuren.
Heldere structuren, horizontaal of verticaal, creëren optische 
verbindingen in een ruimte.

Fronten van glas 
met aluminium frames

Materiaaldikten  
8 – 19 – 28 –  38 mm

Massief houten 
oppervlakken

Designoppervlakken



Een degelijke mix van oppervlakken

De eenheid van trendy en tijdloze stijlen kenmerkt de producten 
van InQuino. Fronten in houtlook of met echt houtfineer vullen 
elkaar aan, waarbij glas of metaal voor de accenten zorgen.

Grepen van echt leer

Glazen front met raamwerk
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Veel gevraagde oppervlakken: 
Xtreme Matt en Xtreme Gloss 

Decoratieve fronten voor fronten en rompen



Greep op alles

Onverwachte oplossingen om deuren en lades open en dicht te doen 
met een materiaalmix die reikt van leer tot edelstaal en brons. 
De vormen bieden alles, van speels tot minimalistisch om te voldoen aan 
elke wens voor tijdloze elegantie.

Meubelgrepen, of toch liever PushtoOpen?
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De perfecte samenwerking  
tussen mens en machine

InQuino is een productlijn van InVIDO GmbH.  

Het team van specialisten in het meubelatelier 

zorgt voor een evenwichtige combinatie van  

hightech expertise, voortdurende innovatie en 

traditio nele vaardigheden.

Deskundige advisering, planning en productie op 

ultramoderne productielijnen vullen elkaar perfect 

aan in onze vestiging in het Saksische Niederdorf.

Een uitstekende verwerking en montagevrien

delijke uitvoering horen daar net zo goed bij als 

de voortdurende kwaliteitscontrole.

Duurzaamheid en milieubewustheid zijn vaste 

bestanddelen van onze bedrijfsfilosofie voor 

een verantwoorde omgang met natuurlijke en 

hernieuwbare grondstoffen.
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Milieubewustzijn

Duurzaamheid en 
bescherming van

Verminderde uitstoot Geoptimaliseerde 
Materiaalstromen

Duurzame energie en 
warmteproductie

Denken bepaalt ons leven en heroverwegen de 

tijd waarin we leven. Omwille van ons leven en 

dat van de volgende generaties plaatsen wij 

vraagtekens bij een vooruitgang tegen elke prijs. 

Daarbij hoort dat wij kritisch kijken naar de 

manieren van produceren.

Wij leven in een tijd van historische omwentelin

gen. Voorbeelden zijn de elektrische mobiliteit, 

sluiting van kerncentrales, kunstmatige intelli

gentie en het toenemende gebruik van her

nieuwbare energiebronnen. Inmiddels zijn het 

geen modewoorden of toekomstvisies meer, 

maar alledaagse realiteit.

Sinds de oprichting van onze onderneming is 

een zorgvuldig gebruik van grondstoffen dan 

ook deel van ons handelen. Het is ons gelukt de 

hoeveelheid afvalstoffen terug te dringen door 

de onderdelen van uw favoriete meubels met 

onze CNCgestuurde machines exact op maat te 

zagen. Het hout voor de meubels is afkomstig 

uit duurzame bosbouw.

Met onze zonnepanelen, die sinds november 

2019 op het stroomnet zijn aangesloten, kunnen 

wij voor 25% in onze behoefte aan elektrische 

energie voorzien. Bij alle machines zuigen wij de 

spanen af en gebruiken die als brandstof voor 

onze verwarmingsinstallatie. 

Daarmee kunnen wij zelf voor 100% voorzien in 

onze warmtebehoefte voor warm water, verwar

ming en drogen. En dat alles zonder het gebruik 

van gas of olie. Sinds 2020 leveren laadpalen 

voor elektrische voertuigen een bijdrage aan de 

beperking van onze ecologische voetafdruk. 

Het zijn de vele kleine stappen die betekenis 

geven aan ons leven. Ga deze weg samen met 

ons. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in 

onze onderneming en onze producten.
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... en beter
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InQuino – Intelligent Wohnen is een productlijn van InVIDO GmbH 

InVIDO GmbH  |  Neue Schichtstraße 9  |  D09366 Niederdorf

Tel.: +49 (0)37 296/727– 0  |  EMail: inquino@inquino.de  |  www.inquino.de/nl


	InQuino dealer:: InQuino dealer: 
	Contactpersoon:: Contactpersoon:
	Telefoon:: Telefoon:
	Email:: Email:


