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U weet wat u wilt. Maar … standaard 

producten bestaan meestal niet uit het 

materiaal, de afmetingen en de kleu-

ren die u zoekt. Bovendien is maat-

werk bij uw huidige leverancier vaak 

niet mogelijk of erg duur vanwege de 

hoge loonkosten. Kortom, u vindt niet 

het echt gewenste interieur bij de ex-

clusieve meubelzaak of de bekende 

meubelmaker en interieurbouwer. 

Echter, omdat u toch uw persoonlijke 

interieurwensen graag vervuld wilt zien,

combineert Dit voor u het beste van 

twee werelden.

Topkwaliteit tegen een bescheiden 

prijs. Maatwerk voor de prijs van een 

standaardmeubel.



Meubels, interieur  en interieur-

bouw. Verrassende ontwerpen, 

vernieuwende materialen. En 

bijzondere  productietechnieken 

voor interessante prijzen. 



 werkt zo

Dit is een platte organisatie met korte 

directe lijnen, lage overheadkosten en 

vrijwel geen vaste lasten. De productie 

wordt uitbesteed naar geselecteerde 

partners in Europese lageloonlanden. 

Door deze combinatie realiseert Dit 

topkwaliteit tegen lage prijzen, mede 

doordat de verkoopprijs bij de ge-

bruikelijke producent voor circa 70% 

uit arbeid bestaat. Zodoende kan Dit 

zich concentreren op wat voor u écht 

belangrijk is: het managen van úw 

project.

Samenwerking met een aantal 

geselecteerde productiepartners

Dit werkt samen met diverse geselec-

teerde productiepartners, die aan de 

hoogste kwaliteitseisen voldoen. Zoals 

specialisten in massief hout, of Solid 

Surface materialen. Maar denkt u ook 

aan partners die volledig zijn ingericht 

om kleine projecten efficiënt te produ-

ceren en grote producenten die volledig 

geautomatiseerd zeer grote aantallen 

produceren. Zodoende kan Dit voor u 

kostenefficiënt opereren door meerdere 

producenten in te schakelen. Naast 

de productie regelt Dit voor u ook de 

logistiek en het transport naar de 

plaats van bestemming. Daar wordt 

vervolgens de montage uitgevoerd door 

geselecteerde lokale (Nederlandse) 

montagebedrijven. En wordt dus de 

door u gewenste kwaliteit met oog voor 

detail gerealiseerd. Vakmanschap staat 

altijd hoog in het vaandel.

U doet met één bedrijf zaken

Dit handelt alles af: producenten, 

leveranciers en montagebedrijven. 

U krijgt elk item in de beste kwaliteit 

tegen de beste prijs. Toch heeft u maar 

met één bedrijf contact: Dit.



Beheersing van en controle over het gehele 

bedrijfsproces zijn essentieel voor een soepel 

lopend project. Dit heeft de regie in elke fase 

strak in de hand.

1 acquisitie, calculatie, werkvoorbereiding,

   tekenwerk, materiaalkeuze, inkoop 

2 productie, fabricage, logistiek 

3 montage, levering 

4 service, garantie

 beheerst en controleert het hele proces



 is een praktijkvoorbeeld

Een van onze klanten heeft een pro-

ject van 85 keukenachtige elementen 

voorzien van een Corian wastafel 

en spatwand, 170 massief houten 

tafeltjes, 1 zeer grote massief houten 

leestafel en 1 receptiebalie uit diverse 

materialen.

Normaal gesproken vraagt u een 

dergelijk project als geheel aan bij 

een aantal interieurbouwers. Zij willen 

zoveel mogelijk alles zelf intern pro-

duceren. Vervolgens kiest men uit de 

offertes meestal voor het bedrijf 

met de laagste totaalprijs. U begrijpt 

echter, dat één bedrijf niet in álles 

gespecialiseerd is. 

Kortom, tijd om te kiezen voor één 

partner, die wél gebruik maakt van 

diverse specialismen. Met voor u 

uiteindelijk het gewenste maatwerk, 

kwaliteitsniveau en gunstige tarief.

Dit doet het beter

Dit brengt bovenstaande opdracht bij 

vijf verschillende productiepartners 

onder. Het zijn specialisten voor: 

* kastwerken en keukens

* grote series vanaf 50 identieke stuks

* massief hout ook bij kleine aantallen

* moeilijke enkelvoudige elementen

* verwerken van Solid Surface 

   materiaal (Corian)

U merkt of ziet daar niets van, u doet 

immers zaken met één partner: Dit. 

Dit neemt uw zorgen over en realiseert 

het project daadwerkelijk binnen de 

gemaakte afspraken.



“Opgegroeid in het ambachtelijke 

meubelmakersbedrijf ‘Interieurbouw 

Dirks BV’ van mijn vader, ben ik na 

mijn studie bedrijfskunde direct in het 

ouderlijk bedrijf gestapt. Substantiële 

investeringen in een zeer modern 

machinepark en de nodige acquisitie 

lieten het bedrijf binnen enkele jaren

uitgroeien van een klein regionaal 

bedrijf tot een middelgrote onder-

neming met afzet in de hele Benelux.

Om verdere groei mogelijk te maken 

is in 2005 collega ‘meubel- en timmer-

fabriek Lendfers BV’ overgenomen. 

De twee bedrijven zijn in 2006 samen-

gevoegd onder de naam ‘I1 group 

BV’. Ik constateerde dat goede en 

gemotiveerde vaklui steeds moeilijker 

te vinden zijn. Dat leidt tot substan-

tieel hogere loonkosten. Tegelijk vinden 

opdrachtgevers kwaliteit steeds meer 

vanzelfsprekend, waardoor de prijzen 

verder onder druk komen te staan. 

Steeds meer raakte ik ervan overtuigd 

dat: de toekomst van meubelmaatwerk 

en interieurbouw in lokale expertise-

centra ligt. Die het proces beheersen en 

het project beheren. Gecombineerd met 

goede productiefaciliteiten in landen 

waar vakmanschap nog ruim voorradig 

is en de loonkosten op een acceptabel 

niveau liggen.”

“In 2008 heb ik dan ook alle aandelen in 

I1 group BV verkocht om na een gede-

gen overdrachts- en bezinningsperiode, 

medio 2009  te starten met mijn reizen 

naar de Europese lageloonlanden om 

zoveel mogelijk fabrieken te bezoeken 

en te beoordelen op hun kwaliteiten en 

vakmanschap. Met de beste van deze 

bedrijven heb ik productieafspraken 

gemaakt. In 2010 heb ik Dit opgericht.”

“Dit is uit deze gedachten geboren.”

Simon Dirks, oprichter Dit
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is wat wij maken

De producten en de projecten die Dit 

realiseert kennen weinig grenzen. In 

feite zijn uw wensen ten aanzien van 

soort, vorm, materiaal, kleur, etc. onze 

opdracht. U bedenkt het en wij maken 

het! Geen project is ons te groot, noch 

te klein, voor elk project biedt Dit een 

passende oplossing. Denkt u hierbij aan:

Keukens, kleerkasten, boekenkasten, 

dressoirkasten, tv-meubels, tafels in 

alle vormen en maten. Ook bijzondere 

maatwerkdeuren, tuin- en buiten-

meubels, garderobes, displaymeubels, 

balies, complete winkelinrichtingen, 

hotelkamers en alle overige meubels en 

elementen die u kunt bedenken.



 is er voor de particuliere en zakelijke markt



Of uw project heel groot of heel klein 

is, of u een particuliere of zakelijke 

opdrachtgever bent: Dit kan uw wens 

omzetten in werkelijkheid. 

Opdrachtgevers komen onder andere 

voort uit de volgende markten:

Particulieren

Bankensector

Hotelbranche

Retail (winkelketens)

Ziekenhuizen en gezondheidszorg

Publieke sector (bibliotheken, 

overheidsgebouwen, scholen 

en universiteiten)



Dit verwerkt alle gangbare mate-

rialen in de interieurbouw en 

meubelindustrie. Zoals plaat-

materiaal, HPL, fineer, massief 

hout, spuitwerk, staal, glas, kunst-

stof, etc. Daarnaast heeft Dit zich 

gespecialiseerd in het verwerken 

van Solid Surface plaatmateriaal 

(Corian en Hi-Macs) tot meubels 

en gebruiksvoorwerpen.

Solid Surface kan met recht een 

edel materiaal genoemd worden 

met vrijwel onbegrensde moge-

lijkheden. Op onze website vindt u 

een uitgebreide toelichting over de 

unieke kenmerken en geweldige 

eigenschappen van dit materiaal.

 specialisme



 is Solid Surface



Naast projectmatig maatwerk biedt Dit u 

met Dit design een unieke eigen design-

collectie meubels, verlichting en gebruiks-

artikelen, ontworpen door internationaal 

gerenommeerde architecten en vormgevers. 

Vervaardigd uit de beste en meest exclusieve 

materialen in het hoogste meubelsegment. 

Naast de combinatie van een exceptioneel 

ontwerp met topkwaliteit, is het uniek, 

dat vrijwel al uw specifieke wensen kunnen 

worden gerealiseerd. Moet het net iets 

groter of kleiner zijn, wilt u een andere kleur 

of houtsoort? Dit design realiseert het voor u. 

Bij geselecteerde dealers van de beste 

meubelzaken, alsmede in onze webshop, is

Dit design exclusief verkrijgbaar.

Dit design, een unieke designcollectie. 

Topdesign, alleen voor u!

 design



high quality   low cost

 is wat u zoekt ...
 ... een partner in de interieurbouw

die zeer flexibel is

met veel knowhow

waar afspraak ook écht afspraak is

met een strakke projectorganisatie

die uw unieke wensen kan realiseren

die makkelijk toegankelijk en bereikbaar is

zonder spanningen tussen uw belangen en die van de producent

Fotograaf Producent - Ontwerper I1 group BV   Design Contest 2009 Polytrade, Czech Republic - 
Zbynek Soukup  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha Hadid   Hotel Nevai  Polytrade CE  - Lucia 
Karpitova   Emmanuel Raab Rosskopf & Partner AG - 3deluxe  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha 
Hadid Hotel Nevai  Polytrade CE - Lucia Karpitova  diephotodesigner.de Rosskopf & Partner AG - Zaha Hadid 

 Focal Foto LG Collection   Focal Foto LG Collection   Tobias D. Kern Heinrich Viethen Innenausbau - Klöpfer 
Surfaces - JOI Design.

D  Dowload dieser Broschüre unter www.ditistop.com auf DEUTSCH

EN  This brochure can be downloaded in ENGLISH from www.ditistop.com

F  Cette brochure peut être téléchargée en FRANCAIS sur www.ditistop.com

NL  Deze brochure is op www.ditistop.com te downloaden in het NEDERLANDS
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