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Inleiding 

Deze marktstudie brengt de Duitse meubelhandel in kaart. Zo komen onder meer de marktomvang, 

belangrijke marktspelers, vakbeurzen en vaktijdschriften aan bod. Daarnaast wordt ook  

de e-commercemarkt voor meubelen in Duitsland omschreven en een mogelijke marktaanpak.  

Het rapport richt zich tot Vlaamse meubelfabrikanten en bij uitbreiding naar bedrijven actief in 

de woonbranche, die nog weinig of geen ervaring op de Duitse markt hebben, maar wel overwegen 

naar Duitsland te exporteren. Hiervoor is een grondige voorbereiding en marktinzicht nodig, waarvoor 

dit rapport mogelijk interessante informatie omvat.  

Vlaamse bedrijven kunnen met gerichte vragen over de Duitse markt beroep doen op de individuele 

dienstverlening van Flanders Investment & Trade. 

 

Alle rechten voorbehouden 

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval 

systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de rechthebbenden. 

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor 

het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete 

bronvermelding. 
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1 Sectoromschrijving: de meubelhandel in Duitsland 

De meubelbranche in Duitsland behaalde in 2017 een omzet van 23,7 miljard euro. Hiermee is 

Duitsland binnen Europa het land met de grootste omzet voor meubels, gevolgd door Italië 

(22,2 miljard) en Polen (10,9 miljard). (Bron: Eurostat, z.d.). 

Kenmerkend voor de Duitse markt is de scheiding tussen, aan de ene kant de producenten en aan 

de andere kant de meubelhandelaren, met daartussen weinig verticaal geïntegreerde bedrijven.  

Er zijn een groot aantal meubelproducenten actief, welke meestal gespecialiseerd zijn in een bepaald 

meubelsegment (Bron: PwC, 2019). De meubelhandel is strategisch in inkooporganisaties 

georganiseerd. Ruim 2/3 van alle meubelhandelaren is aangesloten bij een inkooporganisatie, om zo 

samen bij de producent de beste prijsvoorwaarden te onderhandelen (Bron: Dierig, 2018). Daardoor 

hebben Duitse meubelhandelaren indirect relatief veel macht over de producenten. 

Om u een nader inzicht te geven in de Duitse meubelhandel komen in dit hoofdstuk onder andere 

volgende vragen aan bod: ‘Hoe groot is de markt in Duitsland?’, ‘Hoeveel import en export vindt er 

plaats in de meubelsector?’ en ‘Wie zijn de marktspelers in de sector?’. 

De meubelindustrie in getallen 

Onderstaand vindt u cijfers die de grootte van de markt, de consumentenuitgaven en import- en 

export in de branche omschrijven.  

Omzet van de sector 

De omzet in de meubelbranche kent de afgelopen jaren een redelijk constant verloop. In 2018 werd 

er bijna 20 miljard euro omgezet in de sector. In vergelijking tot 2017, toen de omzet in 

de meubelbranche 19,69 miljard euro bedroeg, is dit een lichte stijging van circa 0,1% 

(Bron: Statistisches Bundesamt, z.d.). 

 

Bron: Statistisches Bundesamt (z.d.) 

Beschäftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, WZ08-31 Herstellung von Möbeln; eigen weergave 
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De omzet van de meubelsector kan in volgende segmenten opgedeeld worden:  

- Bureaumeubelen 

- Keukenmeubelen 

- Matrassen 

- Overige meubels 

De omzet voor bureaumeubelen steeg in 2018 van 4,79 miljard naar 5,04 miljard euro. De omzet voor 

het segment keukenmeubelen bereikte in 2018 een hoogtepunt van 4,98 miljard euro. Matrassen, die 

slechts een klein segment in de branche vormen, is het enige segment waarvan de omzet daalde ten 

opzichte van het voorgaande jaar: 0,85 miljard euro in 2018 ten opzichte van 0,93 in 2017. Het segment 

overige meubels bestaat uit kunststofmeubelen, metaalmeubelen, slaap-, eet- en 

woonkamermeubelen uit hout, badkamermeubels en tuinmeubelen. Dit segment toont meer 

fluctuaties door de jaren heen. Sinds 2014 steeg de omzet licht en ligt in 2018 bij 9,01 miljard euro. 

In vergelijking met 2017, zijn in 2018 de segmenten keuken- en bureaumeubelen gegroeid. Verwacht 

wordt dat het keukensegment ook in 2019 een verdere lichte groei vertoont.  

(Bron: Statistisches Bundesamt, z.d. & PwC, 2019). 

 

Bron: Statistisches Bundesamt (z.d.) 

Beschäftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, WZ08-31 Herstellung von Möbeln; eigen weergave 

Over het algemeen speelt e-commerce een steeds grotere rol. Zo bereikte de online handel in 

Duitsland in 2018 een omzet van 53,3 miljard euro. Naar verwachting stijgt dit in 2019 verder naar 

57,8 miljard euro (Bron: HDE, 2019). 

De e-commerce omzet voor meubels en huishoudelijke artikelen blijft echter nog beperkt en lag in 

2018 bij ongeveer 4,9 miljard euro (Bron: HDE, 2019). Deze omzet betreft de categorie ‘wonen en 

inrichten’ en is dus niet enkel voor meubilair. Een mogelijke reden dat meubelhandelaren nog niet 

volledig inzetten op e-commerce is het distributie- alsook retourproces, wat voor meubel-onlineshops 

mogelijk een struikelblok is. Dit vereist namelijk een zeer goed supply-chain management, wat in het 

geval van een onlineshop over heel Duitsland uitgerold moet zijn.  
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Bron: PwC (2019). Die Deutsche Möbelbranche  

Ondanks dat 66,3% van de consumenten aangeeft dat ze meubelen liever in de winkel kopen in plaats 

van online, verwacht men dat de onlinemeubelhandel de komende jaren zal toenemen en in 2022 

rond de 8,8 miljard euro zal liggen. (Bron: PwC, 2019).  

De omzetstijging wordt mede verwacht, doordat het aantal online gebruikers toeneemt. In 2018 

kochten 14 miljoen mensen meubels en huishoudelijke waren online. Geschat wordt dat het aantal 

online gebruikers zal stijgen tot 22,7 miljoen in 2023 (Bron: Digital Market Outlook, z.d.).  

Consumentengedrag 

In 2009 bedroegen de consumentenuitgaven aan meubels, verlichting en tapijten ongeveer 

33 miljard euro. In 2016 lag dit bedrag 10 miljard euro hoger en steeg naar ongeveer 42 miljard euro. 

Tegenwoordig geeft de consument steeds meer geld uit aan meubelen en verlichting en tapijt, met 

een recordbedrag van bijna 43 miljard euro in 2018 (Bron: Statistisches Bundesamt, z.d.). 

De uitgaven aan meubelen per hoofd van de bevolking in Duitsland bedroeg in 2018 ongeveer 

356 euro. Statista verwacht dat deze uitgaven per hoofd van de bevolking in 2019 zal stijgen tot 

368 euro, maar in 2020 weer zal dalen tot 358 euro per persoon (Bron: Statista Consumer Market 

Outlook, 2017). 

Volgens Kiel & Henke is er een verschuiving van het koopgedrag van de consument als het gaat om 

meubelen. Zo toont onderstaande grafiek aan dat de verwachting is dat steeds minder meubelen in 

het midden segment zullen verkocht worden en de consument daarentegen eerder meubelen zal 

kopen in het hogere of het lagere segment (Bron: Kiel & Henke, 2018). 
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Procentuele verandering in consumentengedrag naar prijssegmenten  

 

Bron: Kiel, U. & Henke, A. (2018). Branchenanalyse Möbelindustrie  

Meer dan 60% van de consument geeft momenteel nog de voorkeur aan een fysieke winkel voor 

het kopen van meubels. Alhoewel, als dit per leeftijdscategorie bekeken wordt, schaffen millenials1 en 

generatie Z2 duidelijker vaker meubels online aan dan oudere generaties. Zo geeft 44% van 

de millenials en 38% van generatie Z aan dat ze meubels online kopen, terwijl dit bij andere generaties 

minder dan 26% van de consumenten is (Bron: Möbel Kultur, 2018).  

Import en Export 

In 2018 werd er voor ongeveer 18,36 miljard euro aan meubelen naar Duitsland geïmporteerd en voor 

15,77 miljard euro geëxporteerd. De handelsbalans is bijgevolg negatief; er is een importoverschot van 

2,59 miljard euro.  

 

Bron: Statistisches Bundesamt, z.d. Außenhandel; eigen weergave 

                                                           

1 Millenials: geboren tussen 1983-1994 
2 Generatie Z: geboren tussen 1995-2010 

18.3615.77

Import en export in 2018 in 
miljard euro

Import Export



9 

De meeste meubels worden geïmporteerd vanuit Polen, gevolgd door China en Tsjechië. De top 10 

importlanden voor de meubelsector bestaat uit de volgende landen:  

1. Polen 

2. China 

3. Tsjechië 

4. Italië 

5. Hongarije 

6. Oostenrijk 

7. Nederland 

8. Roemenië 

9. Frankrijk 

10. Turkije  

In Duitsland wordt voor ongeveer 127 miljoen euro aan meubelen, verlichting etc. geïmporteerd vanuit 

België, waarmee België op de 22ste plaats staat (Bron: Statistisches Bundesamt, z.d.; Außenhandel). 

De marktspelers 

Onderstaand worden de meubelketens en e-commercespelers in de Duitse meubelbranche 

omschreven. 

Meubelketens 

De tabel hieronder toont de 15 grootste ondernemingen binnen de meubelhandel geclassificeerd naar 

omzet in 2018, alsook met informatie omtrent het aantal werknemers, het aantal vestigingen en bij 

welke inkooporganisatie het bedrijf is aangesloten. (Bron: Möbel Kultur, 2019). 

 Bedrijf Omzet in 

mio. € 

Aantal 

werknemers 

Aantal 

vestigingen 

Inkooporganisatie 

1.  Ikea 5.003 18.088 53 - 

2.  XXXLutz-Gruppe, met: 

- XXXLutz  

- Mömax 

- Poco 

4.035 

2.500 

 

1.535 

 

11.000 

 

7.902 

 

53 

40 

123 

 

Giga International, Giga Smart 

 

Giga Smart 

3.  Höffner Gruppe, met: 

- Höffner 

- Möbel Kraft AG 

- Sconto-SB 

- Finke  

2.335 

1.540 

380 

165 

250 

10.500  

19 

8 

24 

11 

Union 

4.  Otto Group 1.700 3 26.650 Online - 

                                                           

3 Omzetcijfers 2017/2018 voor categorie living, waaronder meubelen vallen. 
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5.  Tessner Gruppe, met 

- Roller 

- Tejo Möbel 

- Meda Küchenfachmarkt 

1.560 >7.000  

126 

29 

23 

Union 

6.  Porta 1.300 7.7004 24 Begros 

7.  Segmüller 1.100 4.800 8 - 

8.  Dänisches Bettenlager 1.074 7.550 957 - 

9.  Amazon.de 6505 18.000 Online, & 12 

magazijnen 

- 

10.  Möbel Martin 370 2.100 8 Begros 

11.  Hardeck 340 1.600 8 Union 

12.  Schaffrath 335 1.400 34 Begros 

13.  Ostermann 330 1.800 18 Begros 

14.  Küchen Aktuell 260 1.100 14 - 

15.  Braun Möbel-Center 255 1.500 10 Union 

 

Ikea is met 5 miljard euro opnieuw de sterkste speler op de markt. Met meer dan 4 miljard euro volgt 

de XXXLutz-Gruppe, waartoe zowel de XXXLutz inrichtingshuizen, alsook de Mömax en Poco-filialen 

behoren. Met de inrichtingshuizen van XXXLutz richt het bedrijf zich op het midden/hogere segment 

en met de discounters Mömax en Poco op het lagere segment in de meubelbranche. De top 3 

meubelketens wordt afgesloten door de Höffner Gruppe. Hiertoe behoren de meubelhuizen van 

Höffner, maar ook van Möbel Kraft AG, Finke en de discounters Sconto-SB. 

Andere Duitse meubelketens die in de top 15 voorkomen zijn: Tessner Gruppe (bestaand uit 

de merknamen Roller, Möbel Schulenburg, Tejo’s SB Lagerverkauf en Meda Küchenfachmärkte), Porta, 

Segmüller, Möbel Martin, Hardeck, Schaffrath, Ostermann en Braun Möbel-Center.  

Naast deze traditionele meubelhuizen, die tegenwoordig veelal ook een eigen webshop beheren, 

staan er in de top 15 ook e-commercespelers zoals de Otto Group en Amazon.de. Beide firma’s voeren 

een algemeen productenassortiment ,waaronder ook meubels en decoratieartikelen.  

Designwinkels 

Enkele van de bovengenoemde meubelketens zoals XXXLutz, Höffner en Porta hanteren 

een assortiment van zowel meubelen in het hogere als het lagere segment. Richt uw bedrijf zich op 

het hogere, exclusieve segment, dan kunt u afnemers specifiek voor designmeubelen benaderen. 

                                                           

4 Inclusief medewerkers in Tsjechië en Slowakije (Asko). 
5 Omzetcijfers voor de categorie living, waaronder meubelen vallen. 
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In Duitsland zijn er enkele marktspelers die zich onderscheiden door een aanbod van designproducten 

en designmerken.  

Zo biedt Ikarus Design Handel GmbH een designassortiment van meubelen, accessoires en verlichting 

aan. Het bedrijf zette in 2017 met 137 werknemers via de onlineshop en 2 winkels 27,25 miljoen euro 

om (Bron: Bisnode, z.d.). Een ander voorbeeld is Labelfarm GmbH. Met 11 winkels en de onlineshop 

Smow is het bedrijf over heel Duitsland vertegenwoordigd.  

Ook zijn er handelsagenten die zich specifiek richten op het hogere segment van designmerken. 

E-Commerce spelers 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de 10 grootste e-commerce spelers in Duitsland voor 

de meubelbranche. De bedrijven zijn gesorteerd op omzet in 20186. 

 

Bron: EcommerceDB; Statista; eigen weergave  

De grootste onlinespeler is de Otto Group met Otto.de. Amazon.de volgt op plaats 2 en Ikea sluit met 

Ikea.com de top 3 af. Daarop volgt Bett1.de, een bedrijf dat online producten aanbiedt omtrent het 

thema slapen en is voornamelijk bekend is van de BODYGUARD® matrassen.  

Home 24 verkoopt online artikelen die aansluiten op het gebied van ‘home & living’. Naast merken 

van derden, hebben ze ook enkele eigenmerken in de shop zoals ARS Natura, Morteens, en Studio 

Copenhagen. Opmerkelijk is dat ze in 2009 gestart zijn als een onlineverkoopkanaal, maar 

tegenwoordig in Duitsland ook 6 showrooms en 5 outlets hebben. In de outlet-winkels staan 

voornamelijk meubels die als showroommodel dienden en bijv. meubels die uit de collectie gaan.  

                                                           

6 Lidl en Tchibo staan in de top 10 i.v.m. de omzet aan huishoudelijke artikelen, wat niet relevant is voor deze studie en 

worden niet verder omschreven. 
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Bon Prix valt onder Otto Group en is een e-commercespeler met een breed assortiment. 

Naast meubilair en decoratieartikelen biedt het bedrijf ook textielwaren zoals handdoeken aan, en ook 

kleding, schoenen en accessoires.  

QVC, onderdeel van de Qurate Retail Group, is een wereldwijde speler op het gebied van teleshopping. 

In Duitsland brengen ze producten op de markt via 3 tv-kanalen. Daarnaast runnen ze ook een eigen 

webshop.  

Tot slot is er Reuter, dat zich voornamelijk richt op producten voor in de badkamer en daarnaast ook 

op verlichting en producten voor in de woonkamer en keuken. Naast de onlineshop heeft het bedrijf 

een verkooppunt in Düsseldorf. 
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2 Trends 

In het onderdeel Omzet van de sector kwam al naar voren dat de onlinehandel zich verder ontwikkelt 

en kansen biedt aan de meubelbranche, zowel voor producenten als voor handelaren.  

Duurzaamheid was de afgelopen jaren al een belangrijk thema en deze trend blijft aanhouden in 

de meubelbranche. De consument is steeds milieubewuster en let bij de aankoop van meubelen vooral 

op de productiewijze en de materialen. Natuurlijke, duurzame materialen en fairtrade meubelen 

krijgen de voorkeur, ook producten gemaakt van gerecycled materiaal zijn in trek.  

Kenmerkend voor Duitsland is de verstedelijking; zo leefde in 2017 ongeveer 74% van de bevolking in 

steden (Bron: World Bank & Un Desa, z.d. ). Doordat het aantal inwoners in steden groeit, wonen veel 

mensen in de stad in een meergezinswoning of flatgebouw, vaak op een steeds kleiner wordend 

oppervlakte. Verder wordt een goede werk-privé-balans voor veel mensen steeds belangrijker. Zo nam 

het gebruik van thuiswerken toe. In 2018 gaf 38% van de werkende bevolking aan regelmatig vanaf 

thuis te werken (Bron: Michler, 2018). Dit in combinatie met de steeds hogere 

consumentenverwachtingen zorgt ervoor dat meubels multifunctioneel, flexibel alsook persoonlijk en 

individualiseerbaar moeten zijn, zowel qua formaat als kleur.  

Daarnaast zetten zich ook nieuwe technologieën door in de meubelbranche. Naast het printen van 

meubels in 3d, is ook bijvoorbeeld ‘augmented en virtual reality (AR/VR)’ aan het opkomen in de 

sector. Zo lanceerde Ikea de app ‘Ikea Place’ waar de consument via AR meubels kan bekijken in de 

eigen woning (Bron: PwC, 2019).  

Ook het belang van het hanteren van een omnichannel strategie nam toe in de meubelhandel (Bron: 

Preißner, 2018 & PwC, 2019). Om aan de hoge verwachtingen van de consument te voldoen, is het 

voor een bedrijf belangrijk om via verschillende kanalen producten te distribueren, zie ook hoofdstuk 

Directe verkoop.  
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3 Marktaanpak: hoe de markt benaderen als speler? 

Binnen de meubel- en interieursector zijn er verschillende manieren om de markt te benaderen. 

Onderstaand een omschrijving van mogelijke marktbenaderingen.  

Directe verkoop 

Een mogelijke marktbenadering is het direct contacteren van de meubelketens. Welke spelers voor 

uw bedrijf interessant zijn, hangt af van de positionering van uw product en uw bedrijfsstrategie. Er is 

een onderscheid tussen onlinespelers versus traditionele meubelketens, en tussen bedrijven die zich 

met hun assortiment specialiseren op 1 productgroep versus bedrijven met een breed assortiment.  

De trend is dat steeds meer bedrijven zich richten op een omnichannel strategie. Hierbij verkoopt 

het bedrijf de producten via verschillende kanalen die allen op elkaar afgestemd zijn en waarbij de 

klant kan kiezen welk verkoopkanaal hij of zij prefereert; laptop, mobiel, telefoon of winkel.  

Zo heeft Ikea als traditionele meubelketen de afgelopen jaren flink ingezet op de onlinesector. 

Home 24 daarentegen is van pure onlinespeler verschoven naar omnichannel speler, door het bouwen 

van winkels en outlets. Traditionele meubelketens investeren volop in een online verkoopkanaal. 

 

Bron; Statista, Pwc, eigen recherche 

Bij directe contactopname is het aan te raden een professionele productvoorstelling in het Duits toe 

te sturen, met daarin een beschrijving van het product, alsook van het bedrijf, productfoto’s en 

eventuele certificaten.  



15 

Inkooporganisaties 

Door samenwerking via inkooporganisaties hebben Duitse meubelketens een grote macht over 

meubelproducenten. Momenteel zijn er ongeveer 20 inkooporganisaties, 2/3 van de ongeveer 

9.000 meubelhandelaren in Duitsland is bij 1 van deze organisaties aangesloten. 

Een andere marktbenadering is dan ook leverancier te worden van een van de vele 

meubelinkooporganisaties die actief zijn in Duitsland. Onderstaand een opsomming van enkele 

inkooporganisaties en het aantal aangesloten leden (Bron: Möbel Kultur, 2018): 

- GARANT Holding GmbH: 1.857 leden 

- GfM-Trend: 776 leden 

- MZE-Möbel-Zentral-Einkauf GmbH: 600 leden 

- Europa Möbel Verbund (EMV): 530 leden 

- Alliance Verband: 348 leden 

- Einrichtungspartnerring VME: 200 leden 

Handelsagenten 

De markt benaderen via een handelsagent is een andere aanpak. Hoewel agenten nog steeds veel 

gevraagd worden, nam het belang de voorbije jaren af. Het is interessanter om rechtstreeks zaken te 

doen met een groothandelaar, retailer of distributeur. Voor de distributie werkt men veelal via 

accountmanagers.  

Het aantal handelsagenten in Duitsland nam daardoor de voorbije jaren sterk af. Bovendien hebben 

handelsagenten vaak geen eigen website, wat het lastig maakt om met ze in contact te komen. 

Bedrijven vinden een handelsagent bijvoorbeeld via een relevante beurs. Zo kunt u als exposant op 

een meubelbeurs op uw stand aangeven dat u een handelsagent zoekt (Handelsagent gesucht).  

Daarnaast zijn er enkele platforms die kunnen gebruikt worden voor het zoeken van een geschikte 

handelsagent in Duitsland. Het CDH - Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für 

Handelsvermittlung und Vertrieb e.V. (zie https://cdh.de/), is de grootste nationale federatie in 

Duitsland die de belangen van Duitse handelsagenten en distributeurs behartigt; ze beheert het 

platform www.handelsvertreter.de.  

Een ander onafhankelijk platform dat zich ook richt op het matchen van bedrijven met handelsagenten 

is het Handelsvertreter Netzwerk, www.handelsvertreter-netzwerk.de/.  

Belangrijk hierbij op te merken is dat een handelsagent in Duitsland meestal enkele Duitse deelstaten 

als werkgebied heeft en de producten dus niet in het hele land vertegenwoordigt.  

  

https://cdh.de/
http://www.handelsvertreter.de/
http://www.handelsvertreter-netzwerk.de/
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4 Brancheverenigingen meubelsector 

Hieronder een opsomming van de verenigingen voor de meubelsector in Duitsland: 

Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. 

Flutgraben 2 

53604 Bad Honnef 

Tel.: +49 2224 9377 0 

E-mail: info@moebelindustrie.de  

Website: www.moebelindustrie.de 

Geschäftstätigkeit: Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 

Der Bundesverband Wohnen und Büro e.V. (BWB) 

Frangenheimstr. 6 

50931 Köln 

Tel.: +49 221 940 83-50 

E-mail: hwb@wohnenundbuero.de 

Website: www.bwb-online.de/  

Geschäftstätigkeit: Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 

Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden Industrie und 

verwandter Industrie- und Wirtschaftszweige e.V. 

Flutgraben 2 

53604 Bad Honnef 

Tel.: +49 2224 937 70 

E-mail: info@holzindustrie.de 

Website: www.hdh-ev.de 

Geschäftstätigkeit: Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 

Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA e. V. 

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, Aufgang G 

10179 Berlin 

Tel.: +49 30 64 07 79 78 

E-mail: info@bdia.de  

Website: www.bdia.de 

Geschäftstätigkeit: Berufsorganisationen 

Zentralverband Raum und Ausstattung 

Emil-von-Behring-Straße 5 

60439 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 69 95 80 95 00 

E-mail: mail@zvr.de 

Website: www.zvr-info.de 

Geschäftstätigkeit: Berufsorganisationen 

  

mailto:info@moebelindustrie.de
http://www.moebelindustrie.de/
mailto:hwb@wohnenundbuero.de
http://www.bwb-online.de/
http://www.hdh-ev.de/
mailto:info@bdia.de
http://www.bdia.de/
mailto:mail@zvr.de
http://www.zvr-info.de/
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5 Vaktijdschriften 
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6 Vakbeurzen 

In deze tabel een opsomming van de vakbeurzen voor de meubelsector.  

Beurs Website Informatie 

IMM –Internationale 

Möbelmesse, Köln 

13-19 januari 2020 

www.imm-cologne.com Toonaangevende jaarlijkse internationale 

meubelvakbeurs.  

Blickfang, Stuttgart 

Stuttgart: 01-03 november 2019 

Keulen: 17-19 januari 2020 

Hamburg: 24-26 januari 2020 

www.blickfang.com Designbeurs voor meubelen, juwelen, 

mode. Meermaals per jaar, in Keulen 

samen met IMM.  

M.O.W., Bad Salzuflen 

20-24 september 2020 

www.mow.de/news Nationale jaarlijkse bestelbeurs voor 

meubelen.  

Z.O.W., Bad Salzuflen 

04-06 februari 2020 

www.zow.de Tweejaarlijkse nationale vakbeurs voor 

toeleveringsindustrie meubelen. 

Interzum, Keulen 

04-07 mei 2021 

www.interzum.de  Tweejaarlijkse internationale vakbeurs 

voor toeleveranciers van meubelproductie 

en interieurontwerp. 

Trendset, München 

05-07 januari 2020 

https://trendset.de/en/ Internationale vakbeurs, 2 keer per jaar, 

voor interieur, inspiratie en lifestyle-

producten.  

Spoga+gafa, Keulen 

06-08 september 2020 

www.spogagafa.de  Jaarlijkse toonaangevende tuinvakbeurs in 

Keulen, waaronder tuinmeubelen. 

Gardiente, Wallau 

28-30 juni 2020 

www.gardientewp.muveo.

de  

Jaarlijkse vakbeurs voor tuinmeubelen, 

parasols, barbecues en textiel. 

 

  

http://www.imm-cologne.com/
http://www.blickfang.com/
http://www.mow.de/news
http://www.zow.de/
http://www.interzum.de/
https://trendset.de/en/
http://www.spogagafa.de/
http://www.gardientewp.muveo.de/
http://www.gardientewp.muveo.de/
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