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ONTDEK PELIPAL

www.pelipal.nl

PELIPAL BADMEUBELEN

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

service  I  kwaliteit  I  betrouwbaarheid

116 JAAR ERVARING
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BEDANKT VOOR UW INTERESSE IN PELIPAL BADMEUBELEN. 

Met Pelipal badmeubelen kiest u voor Duitse kwaliteit en ruim 116 jaar ervaring. 

Gebruikmakend van innovatieve toepassingen en trendsetting op het gebied van 

design en vormgeving voeren natuurlijke en duurzame materialen de boventoon. 

Omdat geen enkele badkamer hetzelfde is bieden wij uw klant tevens de 

mogelijkheid tot het samenstellen van een op maat gemaakt, uniek badmeubel. 

Van moderne hoogglans variaties tot stijlvolle tijdloze badmeubelen, Pelipal heeft 

een oplossing voor iedere badkamerstijl, smaak en budget. 

Dompel u onder in het inspirerende en uitgebreide spectrum van Pelipal en 

doe ideeën op voor uw showroom. Komt er u niet uit? Dan helpen we u graag.

MADE IN GERMANY 

Onze badkamermeubelen zijn „made in Germany“. De productievestigingen 

in Schlangen en Eisenberg behoren tot de modernste ter wereld. 

Hooggekwalifi ceerde en technisch ervaren medewerkers zijn trots op elk perfect 

geleverd meubelstuk.

PELIPAL BADMEUBELEN
MEER DAN 116 JAAR ERVARING

INTRO

www.pelipal.nl

SCAN 
ONTDEK
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PELIPAL DUITSLAND

Pelipal, gevestigd in Schlangen in de regio Noordrijn-Westfalen (Kreis Lippe), is één van 
Europa’s toonaangevende fabrikanten van badkamermeubelen en spiegelkasten. 

Met gevoel voor traditie en nieuwe trends creëert 
het designteam tijdloze badkamermeubelen
die zich kenmerken door betrouwbare kwaliteit 
en innovatieve functionaliteit. 

De Pelipal Group heeft ongeveer 500 
medewerkers in heel Europa en een 
internationaal verkoopnetwerk met vestigingen 
en partners in 15 landen.

De badkamermeubelen van Pelipal worden voortdurend verder ontwikkeld in overeenstemming 
met de huidige internationale trends, zowel qua vormen als materialen en kleuren. 
Alle producten hebben dezelfde hoge kwaliteitsnormen, die sinds 2010 ook door een neutrale 
instantie worden erkend: Pelipal-producten dragen het kwaliteitskeurmerk van de Duitse 
meubelindustrie de “ Gouden M* ”. 

In de verkoop hecht Pelipal veel belang aan sterke partnerships met retailers die Pelipal 
ondersteunt met intensieve advisering en training in het opnemen van een doelgroepgericht 
assortiment en prijsstelling, alsmede bij de presentatie van badkamermeubelen in 
reclameuitingen. 

Pelipal... een betrouwbare partner

* Het RAL-keurmerk (’Gouden M’) is de enige Toekennings Oorkonde voor de meubelbranche en staat voor:
- Eisen ter bescherming van het milieu en de gezondheid (gezond wonen)
- Materiaalselectie/oppervlakten/statische- en dynamische belasting/duurzaamheid/afwerking
- Wettelijke voorschriften (bijv. verordening gevaarlijke stoffen, verordening verbod van chemische producten)

Pelipal Schlangen

SCAN & KIJK
BEDRIJFFILM

Showroom Pelipal Schlangen

SCAN & ONTDEK
DIGITALE RONDLEIDING
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Hans Wilhelm Peters 
neemt het bedrijf 
over van zijn vader. Koop meubelfabriek Weißenfels

TIMELINE
PELIPAL IN HET KORT

s

Er werken 10 
personen in 
de meubelmakerij in Bad 
Lippspringe, Duitsland.

1906 
Oprichting van de meubelmakerij 
in Bad Lippspringe.

1930
Conrad Peters is  
eigenaar geworden.

1948

1967

Verhuizing van Bad Lippspringe 
naar Schlangen.

van Bad Lippspringe
ngen.

1991

Bouw 6000 m2 logistiekcentrum 
in Weißenfels.

1996
2000

Bouw van een eigen fotostudio! 
Uitbreiding van de productieruimte 
met ca. 2500 m2 in Schlangen

Opening
verkoop-
kantoor Pelipal 
Nederland in Enter. 

2001

Jochen Peters 
treed toe tot de 
directie Pelipal DE

2012

E

Michèl Glimmerveen
benoemt tot directeur 
Pelipal Benelux BV

2014
Michèl Glim
benoemt t
Pelipal Be

Verhuizing Pelipal NL
naar Hengelo
Showroom geopend

2018
Verhuizing Pelipal NL
naar Hengelo
Showroom geopenddd

2018

Pelipal heeft een rijke geschiedenis. Dit is 
slechts een greep hieruit. In 116 jaar hebben 
we veel kennis en ervaring opgedaan in ons 
vakgebied. 

2006
Bouw nieuwe showroom en 
kantoren Pelipal Schlangen

2009
Bouw ultramoderne productie-
locatie in Eisenberg

2009
† Johan Stutterheim
manager Pelipal NL
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PELIPAL BENELUX BV
EXPERIENCE CENTER
Wegtersweg 80
7556 BR Hengelo
Tel.  + 31 (0)88 - 236 66 66 
info@pelipal.nl

www.pelipal.nl

Pelipal Nederland heeft de afgelopen 
21 jaar aangetoond een zeer serieuze 
en kansrijke speler op de Nederlandse  
badmeubelmarkt te zijn. 

Komende jaren 
willen wij laten zien 
waartoe we samen 
met u nog meer in 
staat zijn. 
Met ons huidige 
assortiment 
bieden we 
invulling aan 
diverse stijlen en segmenten in de 
badkamermarkt. 

INSPIRATIE & TRENDS 
Onze afdeling productontwikkeling
is continu bezig nieuwe modellen te 
ontwikkelen of bestaande modellen te 
verbeteren, zodat u ook in de toekomst 
verzekerd bent van een commercieel 
assortiment, geproduceerd in eigen 
fabrieken.

SERVICE 
Onze verkoopbinnen- en buitendienst 
staan u graag terzijde met 
ondersteuning zodat uw verkoop 
nog succesvoller zal worden.

KENNIS & OPLOSSINGEN 
Specialisten in maatwerk en 
variabele opstellingen. Voor iedere 
badkamerstijl, smaak en budget.

PELIPAL NEDERLAND
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7
USP’S

UNIQUE SELLING POINTS

1
MERK

Al 116 jaar een echt familiebedrijf
Europa’s marktleider in productie aantallen

2
MARGES

Uitstekende condities voor de detaillist
Werkbaar verkoopboek met duidelijke prijzen

MATERIAAL
Kast- en frontkleur in dezelfde houtnerf richting

Krion, keramiek, glas, solid surface en mineraalmarmer

MAATWERK
Wij bieden altijd een passende oplossing

Maatwerk in o.a. spiegels, spiegelkasten, wastafels, hpl etc.

5
MARKETING

Eigen marketing & communicatie afdeling
Verkoopondersteuning waar nodig

6
VOORRAAD MEUBELEN

Voorraadmeubelen binnen 7 werkdagen te leveren
Meer dan 1000 combinaties mogelijk

7
MOGELIJKHEDEN

Bezoek aan ons experience center mogeljk
Nr. 1 in private labels

Pelipal Badmeubelen is continu bezig met het volgen van de markt, concurrentie en alle 
facetten die daarbij horen. We streven ernaar om altijd up-to-date te blijven en volgens de 
laatste trends onze meubelen aan te kunnen bieden. We hebben dan ook veel ervaring en 
kennis opgebouwd. Hieronder onze belangrijkste kenmerken/USP’s:

3

4
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EXPERIENCE CENTER

Pelipal Experience Center
In het Pelipal Experience Center direct naast 
de A1 (afslag 30) in Hengelo, kunt u met één 
van onze adviseurs een afspraak maken - 
op een dag en tijdstip dat het ú uitkomt.

BEZOEK ONS EXPERIENCE CENTER 
Wij nodigen u uit onze laatste collectie 
badmeubelen te bewonderen in een 
ongedwongen sfeer. 
De 40 voorbeeld opstellingen kunnen 
tevens dienen als verlengstuk van uw 
eigen showroom desgewenst.
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GRAAG STELLEN WE ONZE LOGISTIEK PARTNER AAN UW VOOR....

Brinks Transport Rijssen B.V. is onze logistiek dienstverlener, die thuis is in alle segmenten van 
de logistieke markt. Brinks zorgt ervoor dat onze goederen op de juiste tijd, op de juiste plaats, 
op de beste manier worden afgeleverd in de met Pelipal bedrukte vrachtwagens. 
Een complete afhandeling door een bedrijf met ruim 160 jaar ervaring. 

Keurmerk transport & logistiek. Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend 
keurmerk voor het goederenvervoer over de weg. Dat betekent 
dat Brinks Transport, voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor de 
bedrijfsvoering, interne processen, communicatie, duurzaamheid en 
andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo 

legt het keurmerk de basis voor een gezond bedrijf en richt het zich op verdere groei van 
succesvol ondernemerschap.

Brinks is tevens ‘Hofl everancier’. Het predicaat ‘Hofl everancier’ staat onder 
meer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Het symboliseert 
als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorst 
tegenover de begunstigde. 

Brinks Transport is gecertifi ceerd door Dekra volgens de norm ISO 9001:2015. 

Brinks is dus dé transporteur waarop we kunnen vertrouwen.  

LOGISTIEK PARTNER

www.brinks-transport.nl

er 
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Pelipal heeft 8 meubelseries op voorraad. 
Deze 8 meubelseries zijn divers en in vele kleuren en maatvoeringen leverbaar.
Voor meer informatie scan de QR-code:

De Bali kenmerkt zich door de extra hoge 
wastafel. Leverbaar in 2 dieptematen 
met of zonder kraangat. 
6 kleuren  I  7 maatvoeringen

HPL-afdekblad 40mm hoog zonder 
uitsparing. Kies zelf de opbouwwastafel. 
Wastafelonderkasten met 2 of 4 laden. 
15 kleurencombinaties  I  5 maatvoeringen

De chromen inleggrepen zijn kenmerkend 
voor de Calypsos. Op het eerste oog lijkt 
het een greeploos badmeubel, maar u 
heeft toch het gemak van een greep. 
6 kleuren  I  2 maatvoeringen

De badmeubelserie Cento is een 
greeploos badmeubel dat wordt 
gekenmerkt door de enkele greeplijst en 
de strakke keramische wastafel.
6 kleuren  I  2 maatvoeringen

VOORRAAD MEUBELEN

BALI BALI HPL

CALYPSOS CENTO
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VOORRAAD
Spiegel en spiegelkast altijd incl. LED-verlichting

Iedere meubelset is in vele afmetingen/kleuren mogelijk

SNELLE LEVERTIJD
Alle meubelset binnen 7 werkdagen te leveren

Cento HPL heeft een enkele greeplijst en 
een HPL blad van 40mm hoog. Kies voor 
een spiegel of spiegelkast incl. 
LED-verlichting.
15 kleurencombinaties  I  2 maatvoeringen

De Cubic is al jaren een erg populair 
programma. Dit tijdloze meubel is voorzien 
van een mineraalmarmer wastafel en een 
enkele greeplijst.
6 kleuren  I  2 maatvoeringen

De opbouwgreep wordt los meegeleverd, 
het meubel kan hierdoor met greep of 
greeploos gebruikt worden. De wastafel is 
zowel linksom als rechtsom te monteren.  
6 kleuren  I  keramische wastafel 42cm

Een strak meubel met een keramische 
wastafel. De Valencia is zowel met greep 
als greeploos leverbaar. Spiegel of 
spiegelkast - incl. LED-verlichting.
6 kleuren  I  2 maatvoeringen

CENTO HPL CUBIC

CALYPSOS VALENCIA
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BESTELMEUBELEN
Circa 4 tot 6 weken levertijd

MAATWERK

Omdat geen enkele badkamer hetzelfde is heeft u met 
Pelipal Contigo de mogelijkheid tot het samenstellen 
van een op maat gemaakt, uniek badmeubel.
Van moderne hoogglans variaties tot stijlvolle tijdloze 

badmeubelen, Contigo heeft een oplossing voor 
iedere badkamerstijl, smaak en budget.
Dompel u onder in het inspirerende en zeer 

uitgebreide spectrum.

DE COLLECTIE

Pelipal maakt gebruik van innovatieve 
toepassingen en is trendsettend op 
het gebied van design en vormgeving. 
Natuurlijke en duurzame materialen 
vormen in deze de boventoon.

SPIEGELS & 
SPIEGELKASTEN

Een groot scala aan spiegels, 
spiegelkasten en bijpassende 
verlichting is in ons assortiment te 
vinden. Voor ieder wat wils!
Bij Pelipal is het tevens mogelijk 
om verlichting te dimmen of om de 
kleurtemperatuur te wijzigen - LEDplus. 

PELIPAL COLLECTIE
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Ontdek en laat u verrassen. 

Kies een betrouwbare 

partner....

CHOOSE
WISELY



Ontdek de gehele Pelipal collectie

www.pelipal.nl

2023

Pelipal behoudt zich het recht voor om technische en constructieve wijzigingen door te voeren die voortvloeien uit de doorontwikkeling van de 
producten. De getoonde afbeeldingen zijn slechts een indicatie van de kleur en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Een doorlopend patroon 
tussen front en kast kan niet worden gegarandeerd. 




