


>>  Kleur/materiaal lade vermelden



DE VISIE VOOR TA'OR.
Kunnen we een houten lade industrieel produceren, even goed als een handgemaakte 

lade - of misschien zelfs beter? Kunnen we miljoenen individuele designopties aanbieden 

die bovendien gemakkelijk te bestellen zijn? Kunnen we een product heruitvinden dat 

al decennia bestaat? We kunnen dat!

We denken out of the box. We twijfelen aan het gewone. We staan open voor inspirerende, 

eigentijdse ontwerpen en stellen enkel het hoogste doel voorop. Een doel waarbij we onze 

klanten niet enkel tevreden stellen. We willen hen inspireren, verrassen en overtuigen van 

onze onverzettelijke kwaliteit. 



4



5

TA'OR BOX. 
HET BOXSYSTEEM  
VOOR  
HOUTEN LADES.
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EXPERTISE 
IS TASTBAAR.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Baanbrekend op vlak van design en 
verwerking creëert TA’OR BOX volledig 
nieuwe vormgevingsmogelijkheden. 
Ontwikkeld en geproduceerd door 
Van Hoecke, geperfectioneerd dankzij 
een jarenlange ervaring als partner van 
de meubelindustrie. Het bedrijf groeide 
in 50 jaar uit van een distributeur tot 
een producent waar wekelijks 15 000 
lades naar klanten vertrekken.
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HIGHTECH  
VOOR EEN  
HOOGSTAANDE  
KWALITEIT.
TA'OR BOX wordt geproduceerd met  
ultramoderne machines. We frezen alle  
delen tot op 1/100 mm nauwkeurig.  
Een precisie die bij een ambachtelijke  
productie niet haalbaar is.

SPECIALE MACHINES.

Ontwikkeld door de  
allerbeste machine- en  
installatiebouwers en voor 
het eerst gebruikt voor  
TA'OR BOX.

MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT.

Creëer elke mogelijke  
combinatie met 
verschillende uitvoeringen. 
Verkrijgbaar in individuele 
maatvoeringen – vanaf 1 stuk.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Breng een bezoek aan onze productie 
in Sint-Niklaas en beleef onze processen  
vanop de eerste rij.
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PERFECT PLAN, 
EFFICIËNTE  
VERWERKING.
Onze online configurator werd perfect afgestemd op de 
behoeftes van onze klanten. Met slechts enkele klikken, 
bestelt u op een snelle en intuïtieve manier de TA’OR 
BOX die u wenst. Zonder ingewikkelde keuzeprocessen 
krijgt u toegang tot onze vele mogelijkheden. 
Meteen ziet u de exacte prijs en de gegarandeerde  
leverdatum van TA’OR BOX.

CAD DATA BESCHIKBAAR.

Om u bij de planning en  
verwerking optimaal te  
ondersteunen, biedt Blum 
tal van verschillende  
CAD/CAM-formats – snel  
en 24 uur op 24.



11

BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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NAADLOZE 
KWALITEIT.



13

BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Hoogwaardige grondstoffen die  
verwerkt worden in een digitaal  
gestuurd, high-tech machinepark  
creëren de kwaliteit die je kan zien  
en voelen in iedere TA’OR BOX.  
De naadloze aansluitingen overtuigen  
onmiddellijk aan de buitenkant, binnenin 
zit nog veel meer klasse en technologie 
verborgen. 
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KWALITEIT 
DIE WAARDE 
CREËERT.
Fineer in A-kwaliteit, certificaten voor alle  
materialen, gepatenteerde technologieën:
TA'OR BOX staat voor compromisloze  
kwaliteit en schoonheid achter het  
meubelfront.Tot in het kleinste detail.
 

HELDERE, RECHTHOEKIGE 

LIJNEN.

Zijwanden van slechts 13 
mm benadrukken de heldere, 
minimalistische vormgeving.
De randen worden behandeld 
met een speciaal coating-
procedé waardoor ze vrijwel 
onzichtbaar zijn.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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Dankzij de bijzondere productiemethode  
voor TA’OR BOX kan in de houten zijwand  
een gepatenteerde fronthouder in metaal  
worden geïntegreerd.

ONZICHTBARE TECHNIEK  

ONDER DE LADE.

TA‘OR BOX vertrouwt voor 
de beslagtechniek op de 
kwaliteit van beslagfabrikant 
Blum. Dat zorgt voor uitste-
kende loopeigenschappen, 
comfortabel monteren en 
vierdimensionale verstelling.

FRONT BEVESTIGEN  

ZONDER GEREEDSCHAP.

De degelijke frontbevestiging 
van Blum hoort u vastklikken.
Het front zit stevig vast, 
zonder voeg.

TECHNIEK
DOOR ONS  
ONTWIKKELD.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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KANT-EN-KLAAR 
GEMONTEERD.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

De kennis en ervaring die we opdeden  
bij het assembleren van TANDEMBOX en  
LEGRABOX gebruikten we om het productie-
proces van TA’OR BOX te perfectioneren. 
Voor u verandert er niets, u krijgt de lade 
kant-en-klaar aangeleverd, helemaal klaar 
voor installatie en afwerking. 
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MONTAGE
VAN DE 
LADE

Onze TAOR BOX lades worden kant-
en-klaar aangeleverd. Daarvoor 
zorgen de ultramoderne machines 
in de fabriek in Sint-Niklaas. Ontdek 
hoe we onze TA’OR BOX lades in 48 
uur tijd produceren en klaarmaken 
voor transport.

www.taorbox.com/supply-chain

TA‘OR BOX animatie video



>> Fineer NATUUR EIKENHOUT

21

BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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HIGHTECH 
MET DE HAND.

DESIGN.

De lades zijn verkrijgbaar 
als driezijdige lade of als 
binnenlade.

COMPATIBELE MALLEN.

Een extra element op de  
universele mal van Blum 
biedt ondersteuning bij  
alle frontboringen voor  
TA'OR BOX.

De lades die bij ons vertrekken, zijn 
onmiddellijk klaar voor installatie. 
Dankzij het unieke binnenwerk van  
de TA’OR BOX, klikt u het front heel 
eenvoudig vast op de lade. U kiest uit 
onze verschillende verpakkingsvormen 
degene die het best aansluit bij uw 
werkwijze.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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KIEZEN  
OF DELEN.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Onnoemelijk veel mogelijkheden?  
Individuele vrijheid bij de vorm geving 
gecombineerd met industriële  
productie? Op het eerste gezicht  
past dat niet samen. Maar door  
de vele kleuren, materialen en  
afmetingen biedt TA‘OR BOX  
eindeloze mogelijkheden.
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EEN BOEIENDE 
COMBINATIE.
TA'OR BOX is 100% compatibel met  
LEGRABOX. Overal waar LEGRABOX van  
Blum wordt ingebouwd, biedt TA'OR BOX  
nieuwe boeiende aanvullingen in hout  
zonder dat de productie moet worden  
omgeschakeld. Zelfs de frontverwerking  
is identiek.  
Op TA'OR BOX passen dezelfde fronten  
en hetzelfde frontbevestigingsbeslag  
als op eender welke LEGRABOX.

LEGRABOX OF TA’OR BOX? 

U hoeft niets aan te passen, 
de corpusverwerking is 
volledig hetzelfde dankzij 
identieke maatvoeringen. 

HOOGTE ZIJWAND

NOMINALE LENGTE

flexibel van 250 tot 750 mm 



TA'OR BOXLEGRABOX
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KLEUR  
BEKENNEN.
In samenwerking met eersteklas  
fabrikanten van houtmaterialen hebben  
we hedendaagse uitvoeringen geselecteerd: 
echt houtfineer; de klassiekers in zwart 
en wit; en ook houtdecors in verschillende 
kleuren. 

De speciale zijwandconstructie maakt nieuwe 
combinaties mogelijk, zoals houtkleur met 
zuiver zwart of wit. Zo creëert u accenten.

De meest recente kleuren kunt u raadplegen 
via onze website  
www.taorbox.com/combineren
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte versie.
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INDIVIDUELE 
VRIJHEID.
Met afwerkingen in verschillende soorten 
kwaliteitsfineer of stijlvolle houtdecors 
integreert TA’OR BOX zich perfect in ieder 
interieur. Het unieke systeem laat toe om 
alle kleuren en materialen, aan de binnen- 
en buitenkant, te combineren en geeft zo 
nog meer vrijheid om te personaliseren.  
Op die manier zorgt TA’OR BOX voor  
compromisloze kwaliteit en schoonheid 
achter het meubelfront, tot in het kleinste 
detail.

Ⅰ  Woonkamer

Ⅰ  Uw logo
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Ⅰ  Badkamer

Ⅰ  Dressing

Ⅰ  Keuken
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VAN HOECKE.  
TRADITIONEEL 
BEDRIJF MET  
PIONIERSGEEST.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE

Gewoontes in vraag durven stellen. 
Beproefde kwaliteit opnieuw beleven. 
Wanneer we een product ontwikkelen,  
is ons streven niet om onze klanten  
tevreden te stellen. We willen ze 
enthousiast maken, verrassen, overtuigen.  
TA’OR BOX is een innovatief concept, dat 
vertrouwde processen totaal verandert.

Doe je mee met de innovatie?
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TRADITIONEEL 
INNOVATIEF.
Creatieve ideeën en hoogwaardige 
diensten rond meubelen en  
meubelbeslag. Dat is waar het bedrijf 
Van Hoecke sinds 1967 voor staat.

ULTRAMODERNE  

PRODUCTIE EN LOGISTIEK.

Op 52.000 m² – en van daar-
uit de wereld in: Van Hoecke 
kan bogen op een jarenlange
ervaring in de export van 
meubelonderdelen en 
-beslag. Binnen België, naar 
Nederland en Luxemburg, 
maar ook naar Zwitserland, 
Duitsland en Frankrijk,... 

MENSEN MAKEN 

HET VERSCHIL.

Die vooruitgang is alleen  
mogelijk dankzij het  
vertrouwen van onze klanten 
en het engagement van onze 
medewerkers – meer dan  
250 mensen die elke dag het 
beste van zichzelf geven.
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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DUURZAAM
ONDERNEMEN.
Om onze gebouwen in de winter te  verwarmen op een ecologische 
manier, plaatsten we een silo en een biomassaketel waarmee 
we houtafval uit onze productie verbranden. De overschot van  
de HDF-platen waarmee we onze lades maken, verpulveren  
we en wordt opgeslagen in de silo.
Later zullen we dat houtafval gebruiken als brandstof voor  
de biomassaketel. Bovendien kunnen we op deze manier 
maar liefst 150 vrachtwagens aan afvaltransport per jaar  
van de weg halen!

SILO.

De ketel wordt voorzien van 
verschillende filters die het 
fijn stof en de rookgassen 
opvangen zodat we zeker  
zijn dat we schone lucht 
terug naar buiten sturen. 

ALLES BEGINT BIJ  

DE BASIS.

De fineren en melamine 
houtdecors selecteerden we 
zorgvuldig bij de marktleider 
in de industrie. Met het oog 
op duurzaam ondernemen 
gebruik we enkel grondstoffen 
die een PEFC-certificaat 
mochten ontvangen. 
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BEDRIJFCOMBINERENVERWERKINGKWALITEITEXPERTISE
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LEONARDO DA VINCI

www.taorbox.com

EENVOUD 
IS DE ULTIEME 
VERFIJNING.

www.taorbox.com
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