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Swan geeft 
kantoorinrichting  
een nieuwe dimensie
Swan Products levert project- en 

kantoorinrichtingen, zoals werkplekken, 

opbergruimten en zitmeubilair. Maar Swan is nog 

veel meer. We zijn ook een proactieve partner 

door slimme dienstverlening en onderscheidende 

ondersteuning. Meedenken en ontzorgen is onze 

tweede natuur. Klanten doen graag inspiratie en 

ideeën op in onze showroom. 
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Cinemagraph Fotogalerij Internet- 
pictogram360º panorama

Ontdek de brochure met de GoZee app op uw smartphone of tablet en vind 360° panorama’s, fotogalerijen, 
cinemagraphs, directe internettoegang en snapvideo’s door middel van augmented reality.

GoZee: in 30 seconden aan de slag

1. Ga naar de App Store of Google Play en voer 
“GoZee” in het zoekveld in. Download de app naar 
uw smartphone of tablet.

2. Open de app en gebruik de app op pagina’s met 
het GoZee-pictogram.

De GoZee app brengt de brochure tot leven 

Snapvideo



Onze dealers in Nederland en België vertrouwen 
op ons uitgebreide assortiment. Van een aantal 
topmerken zijn wij de exclusieve leverancier. Ook 
levert Swan een groot aantal huismerken. Door 
onze zeer grote voorraad kunnen we altijd snel en 
flexibel leveren. Bezorgen, monteren en inhuizen? 
Daar draaien wij onze hand niet voor om. 

Van vulpen naar compleet aanbod 
Swan Products is een familiebedrijf met een lange 
geschiedenis. Het werd in 1969 opgericht door 
Ruud de Jong en was daarvoor een importeur van 
Engelse Swan-vulpennen. Na een halve eeuw is er 
veel veranderd, de vulpennen zijn vervangen door 
een compleet aanbod kantoormeubilair, van A tot 
Z. Enkele jaren geleden heeft de derde generatie 
in de personen van Robert en Ramon de Jong het 
bedrijf overgenomen. 

Robert en Ramon de Jong: 

’Meedenken en 
ontzorgen is onze 
tweede natuur’



Aandacht en maatwerk 
voor elk facet
Onze verschillende productgroepen hebben een aantal zaken gemeen. 

Door onze modulaire programma’s bieden we voor elke ruimte een 

passende oplossing tegen een passende prijs. Met andere woorden: 

Swan Products ontzorgt. En dat doen we snel, want door onze grote 

voorraad kunnen we altijd tijdig leveren.



ONTVANGEN

De ontvangstruimte is het visitekaartje 
van uw bedrijf of organisatie. Een eerste 
indruk is heel bepalend. Door zorg en 
aandacht te besteden aan de inrichting 
van de ontvangstruimte straalt u de juiste 
sfeer uit.

WERKEN

Een kantoor of werkruimte moet niet 
alleen aan de strengste normen voldoen, 
maar ook aan persoonlijke wensen van 
de gebruiker. Kies dus voor een passende 
inrichting, of dat nu een traditionele werk-
plek of flexibel ingericht kantoor is.

VERGADEREN

Een passende en sfeervolle vergaderruim-
te kan bijdragen aan efficiënt en prettig 
vergaderen. Creëer samen met Swan dus 
een inrichting die past bij uw organisatie. 

OPBERGEN

Goed opbergen geeft overzicht. Voor 
elke ruimte en gebruiker biedt Swan 
een passende opberg-oplossing: van 
roldeurkast tot wandvullend maatwerk. 
Perfect gecombineerd met de rest van 
het interieur. 

DIRECTIE

De uitstraling van de directiekamer moet 
passen bij u als persoon maar ook bij de 
sfeer van uw bedrijf. En een directiestoel 
moet van absolute topkwaliteit zijn. Wij 
kunnen u helpen met deskundig advies 
en een breed assortiment. 

ZITTEN

Onze bureaustoelen voldoen aan 
de strengste eisen, zitten goed en 
zijn leverbaar in tal van uitvoeringen. 
Maar zitten kan ook anders. Zo 
zijn comfortabele slede stoelen en 
draaibare meeting-stoelen perfect voor 
vergaderingen. Speciaal ontworpen 
loungebanken, fauteuils of hoge 
akoestische zitcellen voor informeel 
overleg. 

Projects
Naast het al zeer brede assortiment wat Swan Products in haar 
collectie heeft, biedt Swan ook de mogelijkheid om gebruik 
te maken van Swan Projects. Vanuit Swan Projects kunnen wij 
ondersteuning bieden en faciliteren wij uw turn-key projecten. 
Denk hierbij aan wandsystemen met geïntegreerde kasten 
en maatwerkoplossingen. Een discipline waarbij we ons 
vakmanschap kunnen laten zien. 
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Masters of  
Italian design

sitland.com 
facebook @sitland.official
instagram @sitland.official

A brand of

Sitland spa
via Cà Silvestre 52 
36024 Nanto
Vicenza - I
www.sitland.com

Milos Collection
Dorigo Design
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Italiaans vakmanschap en een traditioneel 

hoogwaardige productie van stoelen zit in het 

DNA van Sitland. 

Elke stikselnaad toont de passie voor detail en de 

jarenlange expertise die is opgebouwd sinds 1977.

Het verhaal van Sitland wordt gevormd door 

toewijding en passie, creativiteit en ontwikkeling, 

design en technologie.

Sitland biedt met haar zitelementen een 

oplossing voor elke ruimte, stoelen voor kantoor 

en vergaderkamer, soft seating voor projecten of 

ontvangstruimtes, en een assortiment tafels.

Met haar diverse collecties toont Sitland zich als de 

fabrikant van innovatieve italiaanse kwaliteit, waar 

de nieuwste ontwikkelingen aangewend worden om 

te voldoen aan de wensen van elke klant.
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De sterke merken van Swan
Sitland 
Het ontwerpen van stoelen die de levens-
kwaliteit verbeteren. Dat is het doel van 
Sitland. Het Italiaanse merk heeft aandacht 
voor zowel het esthetische aspect als de 
functionaliteit. 

Quadrifoglio
Quadrifoglio is een begrip op het gebied 
van kantoormeubilair. Dit topmerk uit Italië 
heeft een ongekend grote voorraad, waar-
door het snel kan leveren. 

Icon
Het Britse Icon is de specialist op het 
gebied van scheidingswanden en akoes-
tische oplossingen. Naast leveren van 
basisproducten onderscheidt Icon zich 
door maatwerk-oplossingen.

Gapsa 
Het Spaanse bedrijf Gapsa produceert rol-
deurkasten van de hoogste kwaliteit. Het 
bedrijf bestaat sinds 1996, en produceert 
haar kasten met behulp van de nieuwste 
technieken. 

Swan staat voor kwaliteit. Wij zijn de 

exclusieve leverancier van een aantal 

Europese topmerken. 
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Mara
Het Italiaanse Mara heeft zich ontwikkeld 
tot specialist in klap- en vouwtafels. De 
gepatenteerde mechanieken zorgen voor 
ongekend slimme en veilige oplossingen.

Delka 
Het Italiaanse Delka is onze meubel-
hofleverancier. Op ca 17.000 m2 produce-
ren we hier onze huismerken en private 
labels. Hierdoor zijn we flexibel en kunnen 
we snel schakelen bij complexe projecten. 

OMT
OMT is dé Duitse fabrikant van hoogwaar-
dige techniek die toegepast wordt in onze 
Flex-3 zit-sta werkplekken. Een keuze die 
zich heeft bewezen in een programma met 
een optimale prijs-kwaliteit verhouding. 

Gaber
Het Italiaanse Gaber is als fabrikant van 
spuitgiet-mallen doorgegroeid tot toon-
aangevende producent van een prachtig 
gamma aan stoelen en tafels. Gaber heeft 
design én techniek in huis.
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DELKA, FREE COMPOSITIONS FOR FREE CHOICES  WWW.DELKA.IT
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We produce beautifully designed 
and acoustically engineered screens 
and workbooths for the office. 

for further information:
visit: www.weknowscreens.com
email: hello@weknowscreens.co.uk
call: 0044 1977695222
instagram: @wedesignsilence Bedouin by Icon 
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Every day with you

www.quadrifoglio.com



Every day with you

www.quadrifoglio.com



Bekijk onze  
bedrijfsvideo:

Erfstraat 23
5405 BE  UDEN

T 0413-339933
F 0413-339930

 info@heuvellogistiek.nl
www.heuvellogistiek.nl

Succes verzekerd met 
onze dienstverlening

Elke dag zetten we ons met veel 
plezier in voor de beste project- en 
kantoorinrichtingen. Ook de logistiek 
wordt goed geregeld, zodat alles op 
de juiste tijd en plaats terecht komt. 
We bieden bovendien verschillende 
vormen van marketing-, promotie- en 
salesondersteuning. Swan zorgt er 
voor dat het onze klanten aan niets 
ontbreekt. Succes verzekerd!

Vooruitstrevend en inspirerend 
Swan is graag vooruitstrevend, onder 
andere door alert te zijn op de laatste 
technische ontwikkelingen. Daarom 
bieden we ondersteuning in de vorm 
van 3D interieur designsoftware pCon 
planner, Augmented Reality en de 
productconfigurator. Onze website is 
dynamisch en biedt tal van digitale 
mogelijkheden. 
Inspiratie en ideeën opdoen kan 
ook in onze 1500m2 grote showroom 
en vertrouwde AtotZ catalogus met 
meer dan 300 pagina’s aan interieur-
oplossingen. 

14



Internationaal Transportbedrijf Jan de Lely b.v.
Rijnstraat 60, 4191 CM Geldermalsen
P.O. Box 63, 4190 CB Geldermalsen
The Netherlands 

TAPA TSR 1/2/3 Certificate. 

T: 00-31-(0)345-576100
E: info@jandelely.nl

www.jandelely.nl

Duurzaamheid 
We richten ons bewust op 
schone productie van Europese 
fabrikanten. De logistieke lijnen 
van fabriek naar eindbestemming 
houden we het liefst zo kort 
mogelijk. Snel en efficiënt 
transport is voordeliger en 
minder belastend voor het milieu. 
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Swan Products
Bedrijventerrein “Het Hoog”
Mandenmaker 15
5253 RB Nieuwkuijk
+31(0)73-63 12 675
info@swan-products.nl
www.swan-products.nl 
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