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Tafels van Le Pain Quotidien
worden in Geel gemaakt

Frank Santermans, Gert Verhees en Karel Van Beek van Antiques &
Design staan bij twee tafels voor Le Pain Quotidien. FOTO HILDE VAN GEIRT
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Geel
De bakkerijketen Le Pain
Quotidien heeft vestigingen
over heel de wereld. Die zijn
allemaal ingericht door het
Antiques & Design uit Geel.
 Prins Filip en prinses Mathilde

brachten vorige week in New York
een bezoek aan een van de vestigingen van Le Pain Quotidien. Het prinsenpaar nam er ook plaats aan de gemeenschappelijke, rustieke tafel in
de verbruikzaal. In elk ﬁliaal staan
zo’n tafels. Antiques & Design, gevestigd op Vossendaal in Geel, levert al
jaren de unieke tafels aan Le Pain
Quotidien. Het zorgt ook voor de inrichting van de ﬁlialen wereldwijd.
“Het begon dertig jaar geleden in
een antiekwinkel in Brussel, waar
de roots van ons bedrijf liggen”, legt
directeur Frank Santermans van Antiques & Design uit. “Alain Coumont,
de oprichter van Le Pain Quotidien,
had een oog laten vallen op een tafel in de winkel. Intussen hebben we
de inrichting van 160 vestigingen op

ons mogen nemen. We vertrekken
van oud meubilair en gaan daarmee
aan de slag. We passen het aan het
concept van Le Pain Quotidien aan.
We hebben een groot magazijn vol
oude kasten, deuren en dergelijke.
Gert Verhees en Karel Van Beek, de
twee aandeelhouders van ons bedrijf, hebben al dertig jaar ervaring
in het zoeken en opkopen van oud
meubilair.”
In het atelier van Antiques & Design staan twaalf vakmensen in
voor de afwerking van de tafels en
het andere meubilair voor de bakkerijketen. In de Geel zijn in totaal
25 personen aan de slag. “De houten planken van de tafels worden bewerkt en op maat gezaagd. We geven
een levenslange garantie”, vervolgt
Frank Santermans. “De lengte van
zo’n tafel schommelt tussen 8,5 en
11,5 meter. Momenteel zijn we met
projecten bezig in Washington DC,
Los Angeles, Istanboel en Koeweit.”
Alle meubels worden in één geheel
in een container naar het buitenland
vervoerd.
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