
Moments Furniture
PERSDOSSIER



2

PE
RS

D
O

SS
IE

R 
20

19

w
w

w
.m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

Een meubel van Moments is nooit zomaar een zorgmeubel. Het is het resultaat van meer 
dan 80 jaar expertise en een grote voeling met wat er leeft in de zorgsector. Elk meubel 
wordt in onze productiecentra in België en Duitsland ontwikkeld volgens het ‘form follows 
function’-principe. Elk stuk is functioneel design. Bed, sofa, zetel, stoel of tafel. Een 
Moments meubel ziet er goed uit, maar beantwoordt in de eerste plaats aan de noden van 
de mensen die ze gebruiken: de patiënt in het ziekenhuis, de bewoner van het rust- en 
verzorgingstehuis, de zorgbehoevende thuis, het personeel of de bezoekers, familie en 
vrienden.

Naast het ontwerpen van zorgmeubelen produceert, stoffeert en assembleert Moments zijn 
meubels ook helemaal zelf. Daarvoor heeft het vakmensen in huis die over de ervaring, de 
technieken en de materiaalkennis beschikken om een topproduct af te leveren. Een blik op 
de ruime en gevarieerde collectie zorgmeubilair zegt voldoende: ze straalt vakmanschap, 
kwaliteit én innovatie uit. Noden veranderen nu eenmaal, en Moments wil de zorgsector 
blijven voorzien van meubelen op maat van mensen.

Onder het motto ‘Creating Hospitality’ zet Moments ten slotte ook in op de tendens om 
woonzorg een meer uitnodigend en gastvrij karakter te geven. Zo creëert het intelligente 
zit- en slaapoplossingen waarbij mensen zich, thuis of in een zorgomgeving, goed voelen. 
Moments gaat daarvoor een stapje verder dan het ontwikkelen van care-producten. Met 
Creating Hospitality streeft het naar een totaalbeleving en wil het iedereen die zorg nodig 
heeft of verstrekt een prettig gevoel geven. Dat kan gaan van het inpassen van innovatieve 
meubels in een bestaande omgeving, maar evengoed door het ontwerpen van volledige 
interieurconcepten waarin zorg verzoend wordt met gezelligheid en een aantrekkelijke 
esthetiek. Een team van experten ontwikkelt onder de naam Studio M doordachte en 
wetenschappelijk onderbouwde interieurconcepten van A tot Z, zelfs tot de keuze van 
kleuren en planten.

Met M-Academy, een gloednieuw platform waar op regelmatige tijdstippen kennis en 
oplossingen gedeeld worden samen met experts en gastsprekers, wil Moments een 
optimale gastvrije én dementievriendelijke zorg- en leefomgeving creëren, zowel voor 
bewoners, patiënten, hun naasten als het verplegend personeel.

De expertise in zorgmeubilair, de grote voeling met de markt en het inzicht in de behoeftes 
van de mensen in de woonzorg maakt van Moments een vooraanstaande speler in de 
Europese markt. 

in zorgmeubilair
Expert 
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een voorstelling
Moments Furniture: 

1. Historiek
Moments werd in 1935 opgericht in België, onder de naam Braekevelt. Al snel verwierf 
de familiale onderneming een sterke reputatie in het ontwikkelen en produceren van 
zorgmeubilair en, later, in het inrichten van volledige zorginterieurs. De groep is vandaag 
internationaal actief (vooral in België, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Duitsland), 
telt 150 werknemers en heeft een jaaromzet van 20 miljoen euro. Het promoot zijn 
zorgconcepten wereldwijd. Een overzicht.

1935 – Start Braekevelt, productie van kerkstoelen.

1960 –  Productieatelier in Ingelmunster voor zorgmeubelen in massieve beuk. 

1995 –   Familie Thevelin stapt in de onderneming. Lancering Dolmen zorgbed en 
Montreux stoelzetel, de voorlopers van de huidige Sleeping & Seating collecties.

2005 –  Moments Furniture neemt in België en Frankrijk de filialen en distributie 
van Kembo over, Nederlands pionier van hospitalityprogramma’s voor de 
zorgsector.

2009 –  Participatie in het Duitse FMB Objekte, producent van zorgbedden. Samen wordt 
een fabriek gebouwd in Duitsland. De focus ligt op Sleeping Manufacturing (de 
productieafdeling in België is volledig afgestemd op Seating Manufacturing).

2000 –  Lancering van de innovatieve Laguna, een traditionele geriatrische zorgzetel, de 
Alpha zorgbedden met open onderbouw en de Cadiz collectie, de voorloper van 
het Hospitality concept waarin een uitnodigend design centraal staat.

2001 –  Braekevelt gaat samen met de Nederlandse marktleider Mondial Interior & Care 
en ontwikkelt naast zorgmeubelen voortaan ook complete interieurconcepten. De 
introductie van de baseline “Care & Interior” benadrukt de keuze voor functioneel 
design. Comfort en stijl vullen elkaar moeiteloos aan en vormen een unieke en 
krachtige combinatie.

2007 –  Moments Furniture versterkt zich met Thuis Woon Support, producent van 
gespecialiseerd zorgmeubilair (o.a. voor alzheimerpatiënten). De volledige 
groep gaat verder onder de naam Moments Furniture.
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2016 –  Lancering Cosmo, een ergonomische stoelzetel met een universeel design 
en hedendaagse vormgeving. De unieke combinatie van een stoel met het 
zitcomfort van een zetel. Lancering van Formidabel, een revolutionaire collectie 
zorgbedden die patiënt én verzorger maximale vrijheid biedt dankzij de 
innovatieve flexibele zijdelingse bescherming (fixatieloos concept).

2018 –  Lancering Ino, een modulaire comfort relaxzetel ontwikkeld volgens het 
duurzame cradle-to-cradle en Universal design principe. Deze fauteuil evolueert 
mee met de behoeftes en noden van de gebruiker en kan omgebouwd worden 
van ‘care version’ tot volwaardige ‘home version’. Moments Furniture presenteert 
Ino en Formidabel op de Wereldbeurzen van Düsseldorf en Dubai, de twee 
grootste zorgbeurzen ter wereld.

2018 –  Moments Furniture wordt Moments en pakt uit met een nieuwe website, huisstijl 
en persstrategie. Oprichting van de M-Academy, een gloednieuw platform waar 
op regelmatige tijdstippen kennis en oplossingen gedeeld worden samen met 
experts en gastsprekers. Met als doel het creëren van een optimale gastvrije én 
dementievriendelijke zorg- en leefomgeving, zowel voor bewoners, patiënten, 
hun naasten als het verplegend personeel. Oprichting van Studio M, de afdeling 
voor interieurconcept & decostyling, met als missie “Doordachte en door 
middel van samenwerking met kennispartners wetenschappelijk onderbouwde 
interieurconcepten ontwikkelen voor de gezondheidssector, met een focus op 
comfort, esthetiek en een welkom gevoel”.

2019 –  Moments richt zich voortaan ook rechtstreeks tot de eindklant met een aanbod 
voor particulieren.

2013 –  Participatie in Moments Furniture Suisse. Opening kantoor en 2 showrooms (in 
Lausanne en Zürich). Actief op de Italiaanse, Duitstalige en Franstalige markt.
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2. Visie & Missie
Feit: Volgens het Federaal Planbureau zal de vergrijzing pas na 2055 afnemen. Het 
aantal ouderen neemt de komende decennia dus nog toe. Ondertussen blijft ook de 
levensverwachting stijgen. Omdat oudere mensen meer zorg nodig hebben, groeit ook 
de zorgmarkt. Tegelijk willen mensen comfortabel kunnen genieten van hun oude dag. 
Thuis of in een gespecialiseerde zorgomgeving die is aangepast aan de noden van de 
bewoners.

Moments wil alle mensen die ouder worden, helpen om zo lang mogelijk gelukkig en 
comfortabel te leven. Hoe en waar iemand ook beslist zijn oude dag door te brengen, 
Moments wil met de juiste inrichting een omgeving creëren waarin mensen zich op elk 
moment van de dag goed voelen.

3. Waarden
Als familiebedrijf hecht Moments veel belang aan het creëren van warme, gezellige, 
veilige en uitnodigende interieurs waar mensen zich thuis voelen. Het biedt een ruime 
collectie zit- en slaapmeubelen en interieurconcepten aan die een goed gevoel uitstralen 
en maximaal rekening houden met de gezondheidstoestand van de gebruiker én het 
gebruiksgemak van de zorgverstrekker (verplegend personeel, familie, vrienden …). 
Kortom, bij Moments staat de mens centraal.

Daarnaast zet Moments in op duurzame ontwikkeling. We dragen een circulaire 
economie en het cradle-to-cradle-principe hoog in het vaandel. Moments gebruikt in 
zijn producten materialen die een minimale impact hebben op het milieu. Al tijdens het 
productieproces wordt afval zoveel mogelijk beperkt en gerecycleerd. De meubels 
worden samengesteld uit onderdelen die op het einde van hun levensduur kunnen worden 
gescheiden, gerecupereerd en verwerkt in nieuwe producten. Een recent voorbeeld 
daarvan is de Ino, een relaxzetel die dankzij de modulaire opbouwmogelijkheden mee 
evolueert met de behoeften van de gebruiker én nadien kan worden ontmanteld en 
gerecycleerd.
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INO – Een innovatief zitconcept
Van actieve zithouding tot relaxpositie: deze comfortabel gevormde fauteuil 
met ergonomische bediening past zich vlot aan de behoeften en noden van de 
gebruiker aan. Dankzij de modulaire opbouwmogelijkheden kan de relax zelfs 
worden omgebouwd van een ‘care version’ naar een volledige ‘home version’.

Het ontwikkelen van duurzame meubelen, die het leven van mensen comfortabel maken, 
vraagt een voortdurende aandacht voor innovatie en een groot kwaliteitsbewustzijn, van 
alle medewerkers en doorheen het hele ontwikkelingsproces. Van bij het ontwerp en 
de selectie van de materialen tot de verwerking van de grondstoffen en de recyclage. 
Moments streeft voor elk product dat het aanbiedt naar een optimale Cost of Ownership.

4. Internationaal netwerk
Naast productiecentra in Ingelmunster, België (Moments Healtcare Furniture) en 
Salzkotten, Duitsland (FMB Sleeping Manufacturing) biedt Moments zijn producten en 
diensten aan in heel Europa. Daartoe beschikt het over een netwerk van verkoopkantoren 
in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Maar de ambitie van Moments 
reikt verder. Een team van internationale business developers promoot actief de 
producten en concepten van Moments wereldwijd.
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5. Troeven
Het versterken van het gevoel van wellbeing in een omgeving waar mensen die 
zorgbehoevend zijn zich thuis voelen, loopt als een rode draad door alles wat Moments 
doet en maakt. Vandaar de niet-aflatende aandacht voor kwaliteit, veiligheid, innovatie en 
hospitality.

Expertise in huis
Moments heeft meer dan 80 jaar ervaring in de zorgsector en voelt de evoluties in 
de markt en de noden van zijn doelgroepen feilloos aan. In de twee productiecentra 
beschikt het over alle knowhow en technologie om zorgmeubelen en volledige 
zorginterieurs van A tot Z te ontwikkelen. Het maakt Moments tot dé expert in 
zorgmeubilair.

Gevoel voor hospitality
Een welkom gevoel creëren voor de zorgbehoevende, het zorgverstrekkend personeel, 
familie en vrienden, bezoekers van een zorginstelling. Daar draait het Creating Hospitality 
concept bij Moments om. Elk meubel en elk interieurconcept moet naast comfort ook 
huiselijkheid uitstralen. Of dat nu gerealiseerd wordt met een design ontwerp of met een 
klassieke inrichting die herkenbaar is voor de bewoner met dementie (cf. reminiscence 
concept). De productontwikkelaars en interieurdesigners van Moments bekijken project 
per project hoe ze kwaliteit, esthetiek, functionaliteit en gezelligheid maximaal op elkaar 
kunnen afstemmen.

Kijk op dementie 
Functionele kwaliteit
Staal, hout, aluminium, textiel. Omdat zorgmeubelen intens worden gebruikt, werkt 
Moments uitsluitend met duurzame materialen die beantwoorden aan de hoge eisen die 
gebruikers stellen op het vlak van ergonomie en comfort.

Bij de selectie van deze duurzame materialen en stoffen is hygiëne een belangrijk 
criterium. Alles moet makkelijk afwasbaar, antibacterieel en antiallergisch zijn: 
antibacteriële coatings, ligvlak in kunststof of glasvezel … Moments werkt al sinds 1935 
samen met betrouwbare leveranciers en weet perfect welke materialen het best geschikt 
zijn om de gebruiker, patiënt én zorgverstrekker de meest comfortabele ervaring te 
bieden.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de strenge kwaliteitsnormen waaraan de 
materialen moeten voldoen en de testen die in de ateliers op de afgewerkte producten 
worden uitgevoerd. Daarbij worden de normen van Fedustria (Belgische federatie van de 
textiel, hout en meubelindustrie) als leidraad gehanteerd.

Na verkoop staat een technisch team paraat om een correct en veilig gebruik van de 
producten te garanderen. Moments houdt klanten ook desgevallend op de hoogte en 
informeert hen over eventuele aanpassingen die moeten worden uitgevoerd in het kader 
van een wijziging van de veiligheidsnormen.

Focus op veiligheid
De veiligheid van de zorgmeubelen is een constant aandachtspunt. Materialen moeten 
voldoen aan strenge criteria. Bij het ontwerp wordt steeds rekening gehouden met 
factoren die een optimale brandvertraging, valbescherming … garanderen. Zo wordt 
bijvoorbeeld elk afgewerkt bed onderworpen aan strenge testen met het oog op een CE-
markering.

Innovatie verhoogt comfort
Moments zet hoog in op innovatie. In de R&D afdeling onderzoekt en ontwikkelt 
het nieuwe zorgconcepten die nog beter tegemoetkomen aan de behoeften van 
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de gebruiker. Daarvoor baseert Moments zich op eigen ervaringen en nieuwe 
wetenschappelijke inzichten die het leven van zorgbehoevenden kunnen verbeteren. Dat 
resulteerde al in innovaties zoals de Formidabel fixatieloze bedden en een vernieuwend 
interieurconcept voor personen met dementie.

FORMIDABEL – Zorgbed met revolutionair valpreventiesysteem
Maximaal comfort, stijlvol design en flexibel instelbaar. Dat zijn de kernwoorden 
van de Formidabel zorgbedden. Zo heeft dit nieuwe concept een uniek 
valpreventiesysteem waarmee het de deur opent naar een fixatieloos beleid 
in zorginstellingen. Tijdens het slapen staat het bed in zijn laagste positie, 23 
cm/26 cm van de grond (excl. matras). Deze positie kan met een simpele druk 
op de toets van de handschakelaar worden ingesteld. Net zoals de zithoogte 
van 35 cm en verzorgingshoogte van 80 cm/83 cm of de comfortpositie.

Door de mooie vormgeving en de hoogwaardige afwerking heeft het Formidabel 
bed een wellness uitstraling, waarmee het zich duidelijk onderscheidt van een 
gewoon zorgbed. Met de flexibele zijdelingse bescherming bevestigt Moments 
opnieuw zijn rol als pionier.
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vandaag en morgen
Moments Furniture: 

Creating Hospitality
Bij het inrichten van een zorginterieur komt veel meer kijken dan alleen het plaatsen 
van de aangepaste meubelen. Dankzij de jarenlange expertise – Moments ontwikkelt 
al zorgmeubilair sinds 1935 – weet de Belgische marktleider dat het welslagen van 
een project een totaalaanpak vraagt. Kwalitatieve zorgmeubelen komen enkel tot hun 
recht als heel het interieur dezelfde sfeer uitstraalt. Aandacht voor de juiste vloer-, 
wand- en raambekleding, de styling van de decoratieve elementen … dat is wat waarin 
de Creating Hospitality aanpak van Moments het verschil maakt: met comfortabele en 
innovatieve en kwaliteitsproducten een huiselijke en warme sfeer creëren waar jong en 
oud zich tot aangetrokken voelen. De patiënt, de zorgverstrekker en de bezoeker.

Moments neemt met Creating Hospitality het voortouw in het streven naar een nieuwe 
vorm van woonzorg. Door zorg te koppelen aan comfort, innovatie en beleving wil 
Moments de woonzorg, zoals die nu bestaat, naar een hoger niveau tillen en de sociale 
interactie tussen de generaties stimuleren.

Met de oprichting van Studio M in 2018 trekt Moments resoluut de kaart van de toekomst. 
Samen met onze kennispartners ontwikkelen we doordachte en wetenschappelijk 
onderbouwde interieurconcepten voor de gezondheidssector, met een focus op 
comfort, esthetiek en een welkom gevoel. Ook reminiscentie speelt hierin in een rol. Een 
totaalconcept van A tot Z: van kamer tot gemeenschappelijke ruimtes zoals receptie, 
lounge, lobby, bar, restaurant, terras enz. Een zorginterieur op maat van de instelling.

Het merk Moments
Moments staat als merk voor een complete collectie zit- en slaapmeubelen om woonzorg 
te organiseren in lijn met het Creating Hospitality concept. Een overzicht.

Seating Manufacturing
In de Seating Manufacturing collectie staat zitcomfort centraal. De zitmeubelen die 
in het productiecentrum in Ingelmunster, België worden gemaakt, verzoenen op 
onnavolgbare wijze vorm en functionaliteit. De ergonomische designmeubelen bieden 
een totaalervaring. Ze leveren het hoogste comfort en zijn aangepast aan de noden van 
de gebruikers. Ze zijn gemaakt van duurzame en kwalitatieve materialen met het oog op 
een lange levensduur en een optimale hygiëne. En, last but not least: ze zijn een lust voor 
het oog. De stoelen, fauteuils, sofa’s en accessoires hebben stijl en versterken zo mee 
het warme, gezellige en uitnodigende karakter van de interieurs waarin ze staan.

Sleeping Manufacturing
Sinds 2001 legt Moments zich samen met zijn Duitse partner FMB Care toe op de 
ontwikkeling en productie van ultramoderne verpleegbedden. Daartoe beschikt het over 
een state-of-the-art productiecentrum in het Duitse Salzkotten.

Bij het samenstellen van de Sleeping Manufacturing collectie wordt er rekening 
gehouden met de kleinste details. Zijdelingse valbescherming. Eenvoudige bediening. 
Stijlvol design. Verstelbaar hoofd- en voeteinde. Zelfs een bijpassende nachttafel maakt 
deel uit van de collectie.
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Naast de twee collecties biedt Moments ook een service op maat aan. Onder de noemer 
‘Contract Manufacturing’ ontwikkelen we meubilair op maat van de individuele gebruiker. 
En we gaan nog een stap verder. Bij het inrichten van een zorginterieur komt veel meer 
kijken dan alleen het plaatsen van enkele aangepaste meubelen. De interieurspecialisten 
van Studio M bedenken, visualiseren en realiseren volledige interieurconcepten volgens 
de Creating Hospitality filosofie: comfortabel, met oog voor esthetiek en een welkom 
gevoel. Een totaalaanpak als kers op de taart voor een interieur waar iedereen zich thuis 
voelt. Daar maken wij het verschil.

Meer informatie?
Wilt u meer toelichting bij de collecties van Moments of het Creating Hospitality concept? 
Wenst u een interview of andere informatie?

Contacteer:
 
Marie Thevelin
+32 (0)478 76 06 26
mthevelin@momentsfurniture.com


