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Wij bestaan 10 jaar.

In 2011 zijn wij begonnen met het merk Spoinq! Uit liefde voor mooie en duurzame producten voor de 
projectmarkt. 
Alweer 10 jaar mogen wij onze producten leveren bij kantoren, zorg-, onderwijs- en leisure projecten en het 
thuiskantoor.

Wij zijn trots.
Onze meubelen worden binnen Nederland ontworpen én geproduceerd. Op deze manier kunnen wij 
kwaliteit garanderen en zijn we flexibel. Flexibel in de zin van leveringen, maatwerk, stoffen en 
materialen, als ook de snelheid waarmee wij kunnen schakelen.

Bijna al onze meubelen zijn samen te stellen met houten of stalen poten en er is een enorme keuze 
qua stoffen en leer voor de bekleding. Buiten onze standaard collecties passen wij ook veel maatwerk 
op aanvraag toe.
Bij het ontwerp en productie van onze meubelen letten wij erop dat er geen materialen verloren gaan 
en ook alles weer kan worden hergebruikt.

Wij zijn groen.
De monumentale schoenfabriek in Waspik huisvest de Spoinq showroom en is voorzien van 
zonne-panelen voor verwarming en elektriciteit. Ook het kantoor wordt verwarmd door zonne-energie. 
Onze stoffeerderij produceert geheel CO2-neutraal dankzij een warmtepomp en zonnepanelen op het 
dak.

Al onze meubels worden zo ontworpen en gemaakt dat ze jarenlang meegaan en daarna kunnen 
worden hersteld of ge-recycled. Dat betekent dat we bij het ontwerpen, maken en opbouwen van 
onze meubels nadenken over het hergebruiken van de verschillende materialen, het eventueel 
herstellen of veranderen van een meubelstuk én de ecologische voetafdruk.

Wij maken alles in Nederland.
Onze meubels worden lokaal gefabriceerd door Nederlandse ambachtsbedrijven. Lokaal betekent in 
dit geval niet alleen ‘Nederlands’: al onze meubels worden binnen een straal van 40 km rondom ons 
magazijn in Waspik gemaakt, om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Bovendien houden 
we hierdoor het vakmanschap levend in onze eigen regio.

Kortom, met Spoinq kiest u voor originaliteit en kwaliteit !
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High bench Caroline
/ Studio Spoinq

65 cm or 75 cm
made to order, 120 , 160, 180, 200  cm
45 cm
106 or 116 cm

Height (seat): 
Width:
Depth:
Total height:
Total depth: 

Made to order in different sizes on request. 
Available with armrest/ corner. Available 
with fixed table or without.

56 cm

Material

Cold foam, wooden and steel frame 
inside.
Steel legs naturally coated or black.
Colored steel is made-to-order.
Fully upholstered Spoinq's textile and 
leather-collection, all textiles from Kvadrat. 
COM-textiles possible.



Movi
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Chair Movi
/ Monique de Groot i.s.m. Spoinq

Height (seat): 46 cm
Width: 53 cm
Depth: 43 cm
Total height: 89 cm
Height armrests: 70,5 cm 

Frame is available in leaf-green 7333, 
black 9395, anthracite 9105, white 9316, 
ruby red 3305, blue 5399



CROSS

Table Cross
/ Studio Spoinq

Available in hier 
tekst van tafel Bo/ 
Bart 
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JANE

Table Jane bar, 
available in: 
180x80x105 
200x80x105 
240x80x105

different sizes are 
made to order



SOFIE

Fauteuil Sofie
/ Studio Spoinq

40 cm
71 cm
57 cm
71 cm

Height (seat): 
Width:
Depth:
Total height: 
Total depth: 71 cm

Upholstery possible in 2 colors/ fabrics. 

Also availble with swivel base

Material: Foam shell, steel plate. 
HR foam, fully upholstered, Spoinq’s textile collection and all 
textiles from Kvadrat. COM-textiles possible.
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Van kantoor naar Clubhouse



QUIN barstoel

Height (seat): 47 cm
Width: 63 cm
Depth: 56 cm
Seating depth 41 cm
Total height: 83 cm

Chair Tama
/ Studio Spoinq

Material chair Tami:
Veneer shell i, HR foam,  steel legs naturally coated 
black, anthracite and white.
Fully upholstered, Spoinq’s textile and leather 
collection and Kvadrat. 

Non-standard colored chairs are made-to-order.
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ADDRESS

Spoinq
‘t Vaartje 19
5165 NA Waspik 
The Netherlands

+31 (0)416 315828

www.spoinq.nl 
info@spoinq.nl



Live life, love Spoinq




