
Wanneer we hem vragen stellen over 
de specifieke kenmerken van de 
producten die zijn industrieel bedrijf 

produceert, geeft deze energieke CEO nooit voor 
de hand liggende antwoorden. Misschien omdat 
hij ervan overtuigd is dat zijn klanten - onbewust 
– ABV niet contacteren omdat ze meubilair 
nodig hebben. “Ze zijn op zoek naar meer 
comfort of willen verschillende niveaus en 
soorten van reële of gepercipieerde intimiteit     
en concentratiemogelijkheden creëren, vooral 
door een betere geluidsefficiëntie”. Dit resultaat 
belooft ABV al in zijn slogan: ‘We design silence’.

Concreet staat ABV al dertig jaar bekend voor de 
fabricage van systemen voor scheidingswanden 
met aluminium structuur. Producten die 
erkenning krijgen voor hun kwaliteit, maar      

ook voor hun 

Deze op zichzelf staande werkplek 
biedt een zekere privacy om ge-
con-centreerd te kunnen werken 
of voor een vergadering met twee. 
De bekleding dient ook als geluids-
isolatie in een open kantoorland-
schap. Deze MOODTUBE werd door 
Alain Berteau ontworpen voor de
‘Lounge’-meubelcollectie van 
ABV. www.abv.be
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Stilte ontwerpen? Het kan!
PROFIEL VAN EEN GEËNGAGEERDE LEVERANCIER

“Welke gedragingen moet de werkomgeving stimuleren? Dát is de vraag die men zich 
moet stellen”, aldus Éric Dor, CEO van ABV, een Luiks bedrijf dat gespecialiseerd is in 
akoestische designoplossingen voor de indeling en de organisatie van ruimten.

glamour. Daarom besloot ABV twee jaar geleden 
om veel meer plaats te maken voor design en 
grote ontwerpers zoals Alain Berteau. De creaties 
van de ontwerpers werden vroeger apart aan-
geboden door een dochteronderneming van 
ABV, die hedendaags designmeubilair op de 
markt bracht, maar maken nu deel uit van het 
ABV-aanbod. Ze zijn terug te vinden in zowel de 
‘Stand Alone’-meubelcollectie als het ‘Lounge’-
gamma van modulaire en moduleerbare 
meubelelementen en scheidingswanden, die in 
serie of op maat geproduceerd worden, 
afhankelijk van de behoeften van de klant. Deze 
systemen lenen zich bij uitstek voor de creatie 
van NWOW-werkruimten, indien nodig met 
variabele geometrie.  Sommige producten zijn 
leverbaar via koerierdiensten en laten zich in een 
handomdraai zonder gereedschap monteren en 
demonteren. Dankzij de modulariteit kan één en 
dezelfde ruimte tevens op talloze manieren 
heringericht worden.

Duurzaamheid betekent in de 
eerste plaats een korte keten

Voor het bedrijf resulteerde de integratie van 
design in de productlijnen in een enorme 

culturele verandering, echter zonder dat 
er toegevingen gedaan werden op het 
vlak van technische prestaties. “Onze 
producten voldoen aan de normen 
ISO 11654 en ISO 354” bevestigt Éric 
Dor. “We scoren de hoogste 
categorieën, gecertificeerd door 
onafhankelijke instellingen, en dat in 
de moeilijkste omstandigheden: een 

paneel in het midden van een ruimte 
opgehangen, dat slechts 40 mm dik 

geïsoleerd is. En wat duurzaamheid 
betreft, is de keuze voor mij duidelijk: het 

meest duurzame is een zo kort mogelijke 
keten. Het is essentieel te weten wat ik koop, 
wie het produceert in mijn buurt en in welke 
sociale omstandigheden, lokaal werkgelegenheid 
scheppen en intercontinentaal transport 
vermijden, zodat een duurzaam materiaal ook 
uitsluitend duurzaam vervoerd wordt. We waren 
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het eerste lokale bedrijf dat een koolstofbalans 
kon voorleggen, dat met zonnepanelen voorzag 
in de energie voor het elektrische machinepark... 
We hebben dan ook een zeer pragmatische kijk 
op milieuzaken”.

Artistieke, commerciële 
en technologische samenwerkingen
ABV vestigde zich zonder complexen in een 
weinig aantrekkelijke, zwaar industriële 
omgeving in Seraing en positioneert zich dus 

duidelijk als een industriële fabrikant, niet als 
een verdeler of binnenhuisarchitect. “Onze taak 
is verlangen wekken en onze producten een 
zekere legitimiteit en status geven door ze te 
koppelen aan grote namen of toekomstige     
grote namen in de designwereld. En door de 
toegevoegde waarde van onze creaties te tonen, 
helpen wij ook onze verdelers. De kwaliteit is   
er, dat is een feit, maar het is niet het belang-
rijkste verkoopargument. We verkopen allemaal 
beloftes. Onze belofte is - naast kwaliteit 
uiteraard - de status en het imago waarover een 
bedrijf beschikt wanneer het voor onze 
productlijnen kiest. Alain Berteau is onze 
artistiek directeur en treedt ook op als artistiek 
criticus voor het hele gamma. Dankzij hem 
hebben we in Parijs twee jonge ontwerpers 
ontdekt en gecontracteerd om wie men ons nog 
zal benijden: Antoine Lesur en Marc Venot”.

De samenwerkingen zijn dus zowel artistiek als 
commercieel (zoals met Giroflex, de Zwitserse 
fabrikant van kantoorstoelen) of industrieel, met 
Saint-Gobain. Deze glasreus heeft namelijk net 
een geweven stof van optische vezels ontwikkeld, 
waarin LED-licht met regelbare kleur en 
intensiteit wordt geïnjecteerd. Met dit weefsel 
kunnen lichtwanden gemaakt worden terwijl 

dezelfde akoestische eigenschappen 
behouden blijven. Het oppervlak is 
zodanig behandeld dat het door de vezels 
uitgestuurde licht in een hoek van 30° naar 
beneden straalt om verblinding te vermijden en 
ruimtes of doorgangen met weinig natuurlijk 
licht aangenamer te maken. Ook kan de 
winterdip tegengegaan worden door middel van 
licht met een ad hoc golflengte. Deze exclusieve 
ontwikkeling zal door ABV op de markt gebracht 
worden.

Het Luikse bedrijf met veertig werknemers is 
actief op internationaal niveau: in de Benelux    
en alle buurlanden, vooral in Duitsland. De 
producten kunnen door de eindgebruikers van 
ABV, opdrachtgevers, architecten en facility 
managers ontdekt worden in de showrooms in 
Brussel, Parijs, Amsterdam en binnenkort ook 
Londen. 

Patrick Bartholomé ✍

“ Het is essentieel te weten wat ik koop, wie het 
produceert in mijn buurt en in welke sociale 

omstandigheden, lokaal werkgelegenheid scheppen 
en intercontinentaal transport vermijden, 

zodat een duurzaam materiaal ook uitsluitend 
duurzaam vervoerd wordt “

Deze originele minisofa, die met 
andere modules gecombineerd kan 
worden, biedt talloze configuraties 
voor onthaal- en wachtruimten. De 
uitnodigende, akoestische ‘NAUTIL’ is 
een creatie van Michael Kruijne voor de 
‘Stand Alone’-meubelcollectie van ABV. 
www.abv.be

CABANE, de oplossing om te telefone-
ren zonder door de andere gebruikers 
van het kantoorlandschap gestoord 
te worden. Design door Alain Berteau 
voor de ‘Stand Alone’-meubelcollectie 
van ABV. 


