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De eerste indruk van een gebouw begint bij de entree
Want wie goed ontvangen wordt, voelt zich direct welkom. 
van Esch weet precies hoe je de ontvangstruimte voor een 
gebouw laat werken. Het creëren van de perfecte entree is 
namelijk de specialiteit van ons familiebedrijf uit Goirle. 
Sinds 1972 ontwikkelen we oplossingen binnen de thema’s 
presenteren, opbergen, ontvangen en inzamelen. Je vindt onze 
producten terug in kantoren, woningen en openbare ruimtes 
over de hele wereld. Van het Witte Huis in Washington tot het 
Rijksmuseum in Amsterdam.

We houden van maken
Voor het ontwerp van onze kapstokken en entreeaccessoires 
slaan we de handen ineen met topdesigners uit heel Europa. 
Ontwerpers die net als wij houden van maken. Met gevoel voor 
detail en een voorliefde voor eerlijke, duurzame materialen. 
Het resultaat: tijdloze, functionele, weldoordachte en duurzame 
producten. Altijd teruggebracht tot de essentie en bijna 
onverwoestbaar. Veel van onze kapstokhaken en kleerhangers 
uit 1972 doen nu nog steeds hun werk. De afgelopen 48 jaar 
verkochten we meer dan 7, 5 miljoen kapstokhaakjes en 700.000 
kleerhangers. Dat betekent dat meer dan 1 miljard mensen hun 
jas weleens aan een van Esch kapstok hebben opgehangen. 
Best indrukwekkend toch?
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ONTVANGEN
DODICI  
Design: James Irvine, Italië
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Denk je aan van Esch dan denk je aan kapstokken. Dodici – een samenwerking met ontwerper James Irvine – is een van onze 
klassiekers. De stalen kapstok maakt een krachtig statement op de werkvloer van Vattenfall in Rotterdam.



OPBERGEN
AQUARIUS H 
Design: van Esch team, Nederland
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Lockerprogramma Aquarius voegt zich moeiteloos naar iedere ruimte. De mogelijkheden in kleuren, materialen en afmetingen 
zijn eindeloos. Voor het kantoor van aluminiumproducent Alcoa in Rotterdam ontwikkelden we een maatwerkoplossing in 
samenwerking met projectpartner Ahrend. 



PRESENTEREN 

STOLP  
Design: Carolina Wilcke, Nederland
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Stolp ademt kwaliteit zonder af te leiden van de inhoud. De industriële vitrinekast zet je mooiste spullen in de schijnwerpers. 
Zoals bij high-end fashion winkel Jimmy’s Mode in Tilburg.



INZAMELEN
DITCH 
Design: Frans de la Haye, Nederland
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Wie had gedacht dat een afvalscheidingssysteem zo stijlvol kon zijn? Ditch past naadloos in hedendaagse interieurs van 
bedrijven en openbare ruimtes. Zo voelt de afvalscheidingsbak zich thuis bij het inspirerende nieuwe kantoorconcept The Rise 
in Tilburg. Een project in samenwerking met Aarts & Co.



AMBACHT IN EIGEN HUIS 

Henk van Esch, de oprichter van ons familie-
bedrijf, is van huis uit zilversmid. Hij gaf zijn 
liefde voor ambacht, oog voor detail en fijnheid 
van werken door aan zijn kinderen en zij weer 
aan hun kinderen. Vakmanschap zit dus al drie 
generaties in onze genen. 
We zijn dan ook erg trots dat we veel producten 
en onderdelen ‘in huis’ maken. In onze eigen 
fabriek in Goirle werkt een vast team van 
bevlogen ambachtslieden aan kapstokken en 
entreeaccessoires.

Bedrijfspand



van Esch bv
Edisonstraat 5
NL-5051 DS Goirle
www.van-esch.nl 
info@van-esch.com
+31(0)13 534 87 38

Meer weten over onze oplossingen? 

Ook de deuren van onze showroom in Goirle staan voor je open. 
Kun je meteen een kijkje nemen in onze fabriek. +31(0)13 534 87 38

Vraag onze  
brochure aan 

Bel mij voor 
een afspraak
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