
Zitmeubelen van 
Zwitserse kwaliteit

Intertime : Out of the box, maar blijft eigen stijl trouw 

Al meer dan vijftig jaar geleden (in 1965) begon Hans Weibel met 
het vervaardigen van gestoffeerde meubelen in Zürich. In 1970 werd 
de Intertime collectie geïntroduceerd, gevolgd door de bouw van 
een nieuwe fabriek in Endingen, ten noorden van Zürich. Vele 
designs en nieuwe modellen volgden. Inmiddels hebben de twee 
zoons van Hans Weibel het bedrijf overgenomen. Johannes en 
Lukas Weibel zorgen ervoor dat het familiebedrijf langzaam, maar 
gestaag verder groeit.
“Mijn vader begon op 28-jarige leeftijd met vijftien man personeel. 
Daar kwamen steeds meer mensen bij in kleine stapjes. Nu hebben 
we 63 medewerkers”, vertelt Johannes Weibel. Grote toekomst-
plannen heeft het bedrijf niet. Liever gaan ze door op de goede weg. 
“Veranderingen worden steeds langzaam doorgevoerd. We verkopen 
in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland en 
België. Met name in die laatste landen zijn we groeiende. We 
focussen ons nu op dit bestaande gebied. We doen ons werk daar 
liever goed dan dat we half werk verrichten over de hele wereld.”

‘We doen ons werk liever goed in 
een paar landen, dan dat we half 
werk verrichten over de hele wereld’

Even lekker rustig zitten, een boek lezen, televisie kijken, een goed gesprek voeren. Waar doe je dat beter dan op je 

eigen comfortabele bank? Van Intertime bijvoorbeeld. Dit Zwitserse merk staat voor design, kwaliteit en functies. 

Er worden geen concessies gedaan tussen goed zitten en een mooi uiterlijk.
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Veranderende technieken
Op de vraag wat er in al die jaren het meest veranderd is, 
antwoordt Johannes Weibel: “dat is het productieproces. Het 
materiaal bestaat van oudsher veelal uit hout, een stalen frame 
en bekleding. De meubelen worden nu efficiënter en geau-
tomatiseerd vervaardigd. Dat is ook wel nodig als je wilt 
concurreren met andere Europese bedrijven. Je moet heel 
efficiënt te werk gaan.” Ondanks de aanpassing van de 
productiemethodes, blijft een meubelstuk van Intertime toch 
een traditioneel product. Het is vakwerk waarbij kwaliteit 
voorop staat. Het naaiwerk wordt tegenwoordig door zeer er-
varen naaisters met een naaimachine gedaan en het snijden 
gebeurt computergestuurd met waterstralen. Is er sprake van 
een specifieke wens van de klant en dus maatwerk, dan komt 
er wel nog altijd handwerk om de hoek kijken. “Dan is dat 
efficiënter. We hebben dan ook alle vakmensen en kennis in 
huis die nodig is”, aldus Johannes Weibel.
Naast het productieproces zijn er nog meer technieken die 
veranderd zijn in de loop der jaren, zoals het Internet. Het 
contact met klanten is veranderd, mede dankzij social media. 
“Het gaat niet meer alleen om de productie, maar om het 
gehele merk. Het klantcontact is directer geworden. Voorheen 
verliep dat vooral via dealers, tegenwoordig kennen mensen 
het merk en onze naam persoonlijk. Daardoor nemen ze 
steeds vaker direct contact op. In de toekomst zullen we onze 
social media kanalen dan ook steeds verder uitbreiden.”

Mesh
Intertime voert twee collecties: Intertime Switzerland en 
Intertime Classic. Deze bestaan uit sofa’s en fauteuils, bekleed 
met textiel of leder. Beide collecties staan voor een mooi 
design, een hoog comfort en diverse functies. De klant kan 
eenvoudig kiezen in welke hoogte, hardheid, kleur en met 
welke materialen zijn meubelstuk geproduceerd moet wor-
den. Het verschil tussen de twee collecties is dat de één wat 
moderner is (Switzerland) en de ander, zoals de naam al zegt, 
klassiek (Classic).

‘Zowel de collectie 
Intertime als Intertime 
Classic staat voor mooi 

design, een hoog 
comfort en functies’

Voor het design van de meubelen werkt Intertime samen met talentvolle Zwitserse ontwerpers, zoals Christophe 
Marchand, Werner Baumhaki, This Weber, Benny Mosimann, Martin Birrer en Reto Figg. Iedere keer is het weer 
een zoektocht naar de beste combinatie tussen ontwerp en comfort, waarbij de standaard zo hoog mogelijk ligt. 
Nieuwe modellen worden niet zomaar geïntroduceerd, maar worden eerst grondig gekeurd door zowel de externe 
designers als het Intertime Design Team.
Dit jaar startten zij een nieuwe samenwerking met Metrica Design & Advisory uit Milaan. Metrica benadert moderne 
designmeubelen op een heel eigen, unieke manier. De projecten moeten volgens hen ontstaan uit een grondige aanpak 
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en een goede projectorganisatie. Deze aanpak beviel Intertime wel, vertelt Johannes Weibel. “Door 
met hen samen te werken bepalen we een nieuwe standaard voor onze toekomstige producten. Samen 
met hen introduceerden we de relaxfauteuil Mesh. Speciaal hieraan is dat het stalen frame bekleed is 
met bekleding dat geniet is en niet genaaid. Dat geeft een zeer aparte look. Er ontstaat een mooi 
contrast tussen hard en zacht materiaal.” De half transparante rugleuning is in vier verschillende 
kleuren verkrijgbaar: bruin/grijs, grijs/zilver, beige/geel en zwart. De rugleuning en voetensteun zijn 
aanpasbaar en los van elkaar in te stellen en de fauteuil kan 360° draaien. Mesh werd in januari voor 
het eerst geshowd tijdens het IMM in Cologne.

Een wereld van verschil
Hoewel dit nieuwe model bestaat uit een stoffen bekleding, wordt het overgrote deel van de 
meubelen bekleed met leder; zo’n 75%. Niet zozeer omdat leder een betere kwaliteit heeft dan 
textiel, maar omdat de vraag ernaar groter is. Volgens Johannes Weibel heeft zowel leder als stof 
voordelen: “Leder is makkelijker schoon te maken, dus vanuit hygiënisch oogpunt is dat beter, 
maar textiel voelt fijner aan. Daarbij zijn de kleur en het patroon weer erg belangrijk. Het is 
een persoonlijke keuze die klanten maken.”

Die keuze heeft wel invloed op de productie. Leder snijden en naaien gebeurt op een heel andere 
manier dan bij textiel. Bij Intertime gebeurt het gehele proces onder één dak, van ontwerp tot 
productie. Er werken dan ook mensen die gespecialiseerd zijn in het werken met leder én mensen 
die gespecialiseerd zijn in het werken met stof. Johannes Weibel: “zelfs de inkoop is anders. Zij 
letten op de kwaliteit van het materiaal en soms is het moeilijk om een hoge kwantiteit aan goed 
leder te krijgen. Het is en blijft een natuurproduct en de kwaliteit en kleur van het aangeboden 
leder kan dus verschillen. Dat is bij stof wel anders.”

‘Relaxfauteuil Mesh biedt een mooi contrast 
tussen hard en zacht materiaal’
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Keuzes maken
Naast de keuze tussen het materiaal, hebben klanten nog veel meer 
keuzes om te maken. Maatwerk wordt niet gezien als een probleem. 
Integendeel: het wordt gezien als een uitdaging. Het is één van de sterke 
eigenschappen van het bedrijf. Doordat alles in dezelfde fabriek gebeurt 
en het bedrijf alles zelf in de hand heeft, zijn aanpassingen goed mogelijk. 
‘Ieder mens is anders en weegt anders. Door de producten naar wens aan 
te passen geven we ze meer comfort. We lossen de individuele problemen 
op. Dat we een familiebedrijf zijn met ontzettend veel ervaring helpt 
natuurlijk ook mee’, aldus Johannes Weibel. Steeds opnieuw worden de 
modellen iets verbeterd en gaat het bedrijf met zijn tijd mee. Altijd zitten 
er nieuwe elementen aan nieuw geïntroduceerde modellen. ‘Maar we 
proberen niet te progressief te zijn. De meubelen moeten niet té mode-
gevoelig worden. We blijven onze eigen stijl trouw’, besluit Johannes 
Weibel.

Tekst: Desiree Pennings

Fotografie: Intertime

Dealers

Veco Meubelen
Bredabaan 424, Wuustwezel
32 3 669 63 00
www.veco.be

Villa Interno
Ringlaan 1, Heule, 
32 475 29 38 58
www.villa-interno.be

Inhuis Wooninrichting
Koningin Astridlaan 105, Brugge
050 38 34 77
http://www.inhuis.be

Stolz BVBA
Leuvensesteenweg 80, Kortenberg
32 2 759 85 64
www.stolz.be

Designmeubelen Peeters-Van Leeuw
Oude Geelsebaan 100, Veerle – Laakdal
014/86 15 74
www.design-meubelwinkel.be

‘Maatwerk wordt gezien als 
een uitdaging’
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