


BEBOUWDE OPPERVLAKTE DER FI\BRIEK SOOO M2.



INLEIDING

2 Mei 1930 was het 25 iaar geleden, dat de Meubelfabriek Matse door den eigenaar, den Heer
O. A. H, Matse, werd opgericht,

Eerst geheel alleen, later met enkele werklíede'n, wist de Heer Matse door zijn groote actiuiteit eà
niet in 't minst door ziin scherpen uooruitzienden blik de zaak tot grooten bloei te brengen, z,oodat
zii thans tof een uan de grootste Meubelfabrieken uan ons land behoort.
De fabdek, die nu werk geeft aan meer dan 100 arbeiders, is geuestigd aan de Noordkade te
Waddinxueen, terwíjl het afzonderlijke expeditiegebouw aan h"t grooi" uaarwater ;" ;:;*;
gelegen ís.

Het bedrijf ís ingedcht op ,,'massa prodqctle':, terwijl.de- rnachine-installatie bijna geheel''atno,Àatisch
werlet.:--"""' , l
Het is nu onze bedoeling LI op de voi,Igende btad)iiden .è"tg idi. tu 

'geien lrui d" ulii"é:.-u"i"p Àu
ptoductie-proces vetloopt. Wf beginnen daarom bij het begin, n.l. met onze Hoatopslagplaats,

z. o, z.



M

HOUÏOPLSAG PLAATS



Een goed begin is het halve werk+ + +.

ook bii meubelen

evenstaande foto geeft U slechts een klein gedeelte te zien van onze enorme
houtvoorraden, die steeds tildig worden aangevuld. Elke door ons gekochte
partij hout wordt vooraf bezichtigd en onze zeer vakkundige houtinkooper
zorgt er'voor dat wij steeds over prima kwaliteit kunnen 

:ber.hikk"rr.

In dezen houtkelder is ook de geheel naar de eischen des tijdsingerichte
machinale droogkamer, waarin het hout dàt proces ondergaat'waardoor latef
het meubel aan de hoogste eischen beantwoordt.

Wanneer het hout uit de droogkamer komt brengen tientallen lorries het
over de door de geheele afdeeling aangebrachte rails naai de versehillende
machines.



MACHIN E-AFDEELING



Het bouwen bliift de meeste zoÍg vragen

anneer het hout nu in de machinale afdeeling is aangekomen gaat het eerst

door de vierziidige schaafmachine, de bladen en planken gaan 'ook door de

,,vandikte schaafmachine". De naam van deze machine zegt U reeds dat

hiermede het hout op de gewenschte dikte geschaafd wordt.

De auton. pennebank brengt in eeri regelmatig teÍnpo de' bgide ,pennerr

aan de regels. . , '.

Frais- en Zwaluwstaartmachines zorgen voor de verdere bewerking, terwijl

de groote schraapmachine de onderdeelen' van'alle oneffenhêden zuivert en

geschikt maakt voor de afdeeling Meubelmakerij.



MEUBELMAKERIJ



Alleen na zorgvuldige voorbewerking is

concurreerende afwerking mogeliik

I is met vorenstaande bewerkingen het machinale proces gewoonli;k afge"
loopen, dit is bi; ons niet het -geval, omdat het 

'machinale- 
gedeelte vgn

onze productiewijze tot de groolste perfectie is opgevoerd, hetgeen noodig
is om alles ti;dig te kunnen leveren.

Allereerst onze groote lijmpersen. Hiermede worden schotten en 
- 
deuren

zoowel groot als"klein, alsmede raamwerk na verrfi/arming opispeciale,- ver-
warmde-tafels, in elkaar geperst. Ook het .gfirrlen van de diverse ondêrd_eelen
geschiedt meer machinaal.- Éerst hierna worden de verSchillgnde, mgÈbelen
door de meubelmakers in elkaar gezet. r', , ,

Wil merken hierbij op dat het benoodigde triplex alsmede de- paneelen met
eiken- en exotische fineerett geheel door ons zelf vewaardigd worden met
behulp van groote persen, -zoodat ook de kwaliteit hieivan ten volle
gegarandeerd kan worden.



MAGAZIJN VAN !II ANK[: MEUBELEN



Elke moeilijkheid in ons bedriif is voor ons

een prikkel fot verhoogde energie

Alle modellen ook in voorraad, bliift ons doel

anheer de meubelen tenslotte door den meubelmaker op vakkundige wijze in

elkaar gezet en door den chef over de meubelmakerij ,,accoord" bevonden

zijn, gaan zii naar het magazijn van voorradige meubelen, waarvan neven-

staande foto U eenig idee geeft.

Het is ons streven om alles ,,uit voorraad" te kunnen leveren, doch vanzelf-

sprekend is dit bij, een vlotten verkoop niet zoó gemakkeliik, '''' " .'

Door onze geperfectioneerde wijze van produceeren behoeven onze cliënten

echter, v/ann€er eventueel een model niet voorradig is, nooit langer dan

slec.hts enkele dagen te wachten. De belangriikheid hiervan springt onmiddel.

lilk in het oog.



BEIT5;ERIJ



Vlugge levering eischt vlugge vetzending

\/'- het m,agazijH gaan de bestelde meubelen naar de.afdeeling ,,beitserii".
Deze heeÍt {ezeífde" oppervlakte als de ,,meubel_-akerij". Dit is ook noodig
voor onzen omzet, opáát 

"lles 
tildig ter verzending gereedkomt.

U zult zich misschién afvragen'of-het beitsen ook ,,machinaaf ' gaat,. want
dit was met biina alles' wat -u 

-bli ons getzien-hebt het.geval' ons antwoord
hierop luidt ecLter ,,nog niet". Wèl worden de meubelel,.nadat zij gebeitst
zijn machinaal uitgepoetit, hetgeen buitengewoon veel tijd bespaart..
Ziin de meubelen zoover klaar, dgn worden zii voorzien van beslag_enz.,
de'spiegels worden er ingezet en tenslotte komen zij indeafdeeling ,,expeditie".
OnzL g"roote meubelautà brengt ze naaÍ onze cliënten in den_ oryt-rgk1 terwijl
verderó verzending geschiedt f*ranco per spoor oÍ boot door geheel Nederland.
Onze monsteiku-eïJtoonen [I de módellen, welke wij maken. Onze teekenaars

ontu/erpen steeds weer nieuwe modellen, zoodat wii voortdurend met onzen

tijd meegaan.



:ti::ti]:::::li::i::i.ir'ij.:i 
:. 

rr::ri. -j.ïït'l



Vanuit het ExpediÉiegebouw direct in de boot

et expeditiegebouw aan de ,,Gouwe" dat wi; ook in de inleiding hóben gerioemd

ên van waaruit de zendingen pej boot geschieden dient tevens als opslag-':'
plaatsvanallesoorten'fauteuilsenqtoelen;marmervo9rrad9nenz'

Verde1,, vrndt U hlgr,bii het uraeJljàekaqr3iggbouw:,,,il ebield,, De, qroote'

zuiginstallatie zorgt er voor dat alle houtafval, zooals zaagsel, krullen enz.

door qroote buizen ean 80 cM. A naar het ketelhuis worden gevoerdlwaar
'. :

de ke.els l,liggèn die de stoom voor de stoommachine, verwarming en de

droogkaàers moeten leveren.



MACHINEKAMER



Koopt dus Meubelen van de

Meubelfabriek rrMatse"

a tenslotte nog een kiikje in den slagader van ons. bedriif, nl. de machine-

kamer, te hebben genomen iË onze rondgang door de Meubelfabriek ,,Matse"

geëindigd.

Wg ,hopen, dat wij U thans eenig idee hebben gegeven o'an ds {tiile $/aarop

ook, .Uw meubelen worden vervaardigd. U hebt dan tevens gezien dat niets

wordt nagelaten U een product te leveren dat kwalita tief. zéét hoog,

doch in prijs zeer laag staat.
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