
Media-informatie                                                                                                        
__________________________________________________________________________________ 
 

Girsberger media-informatie, 13-12-2022  1 

 
 

 
 

 
Girsberger Remanufacturing is winnaar van de Duitse 
duurzaamheidsprijs 2023 

 

Bützberg, 13-12-2022 – De Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (Stichting Duitse 

duurzaamheidsprijs) reikt de Duitse duurzaamheidsprijs jaarlijks uit in samenwerking met de 

bondsregering van Duitsland, de Duitse Raad voor duurzaamheid en onderzoeksinstellingen. 

Het doel van deze hoogste Europese prijsuitreiking in zijn soort is het onder de aandacht 

brengen van de duurzame ontwikkeling van de economie. Met de prijs wil men aantonen dat 

verantwoord handelen niet alleen helpt bij het oplossen van sociale en ecologische problemen 

op mondiaal of lokaal niveau, maar dat daarmee ook de winstgevendheid en het 

concurrentievermogen kan worden vergroot.  

 

Met het fabrikant-onafhankelijke dienstenaanbod van Girsberger Remanufacturing worden oudere 

meubels opnieuw bewerkt, producteigenschappen geoptimaliseerd, de levensduur van waardevol 

meubilair verlengd en hulpbronnen ontzien. Hiervoor werd dit zakelijke segment op 1 december ter 

gelegenheid van de 15e Duitse dag van de duurzaamheid uitgeroepen tot winnaar in de categorie 

“Ontwerp”. Internationaal actieve ondernemingen, culturele instellingen en sociale, gemeentelijke en 

kerkelijke instellingen maakten gebruik van het vakmanschap en de logistieke mogelijkheden die 

Girsberger via zijn eigen manufacturen en tegen de achtergrond van een industrieel georganiseerde 

productie kan bieden. Voorbeelden hiervan zijn de Tonhalle St. Gallen, het Kultur- und 

Kongresszentrum Luzern, het Stadtcasino Basel, de concertzaal Konzerthalle Bad Salzuflen of het 

LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler. De nu toegekende onderscheiding geldt daarom ook voor de 

klanten die de moed hadden om samen met Girsberger, rechtstreeks of in samenwerking met 

gerenommeerde architectenbureaus, in het belang van de duurzaamheid deze weg voor het efficiënt 

gebruik van hulpbronnen in te slaan. 
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“Wij zien deze buitengewone onderscheiding als een erkenning voor eerdere beslissingen en daden 

en vooral als een prikkel voor onze toekomstige inspanningen en verdere ontwikkeling van de 

onderneming rond deze service Remanufacturing – geheel in de zin van de circulaire economie. In 

tijden van toenemende grondstoffenschaarste worden het gebruik van beschikbare grondstoffen, het 

behoud van bestaande producten en transformaties in de zin van upcycling steeds belangrijker”, aldus 

CEO Michael Girsberger over de prijs. 

 

     
 

Blik achter de schermen bij Remanufacturing van Girsberger 
GmbH in Endingen. Manufacturen van verschillende 

disciplines en een industriële achtergrond maken 
ambachtelijk hoogwaardige en tegelijkertijd efficiënte 
processen mogelijk.  

Referentievoorbeeld Kultur- und Kongresszentrum Luzern: 
het klapmechanisme en de gestoffeerde zittingen en 

rugleuningen van de zaalbestoeling met 1898 zitplaatsen 
werden in vijf fasen volledig gerenoveerd. De voorstellingen 
in het concertzaal ondervonden daarvan geen hinder. 

 

      
  

Een speciaal toepassingsgebied zijn meubels in 
ruimten die onder monumentenzorg vallen of 

historische interieurs. Voorbeeld: Club Baur au Lac, 
Zürich. Binnenhuisarchitectuur: Claudia Silberschmidt 
van atelier zürich 

Ongeacht merk en fabrikant worden ook seriemeubels door 
Girsberger Remanufacturing gerenoveerd. Links een eenvoudige 

houten stoel en rechts een beproefde klassieker van Fritz Hansen. 
De grijze versie vooraan in de foto toont de stoel na zijn renovatie 
voor het LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler. 

Foto's: Girsberger. Verdere uitgebreide documentatie is op aanvraag beschikbaar. 

 

De oordeel van de jury  

“Een verantwoorde omgang met hulpbronnen is een essentiële factor van een duurzamere economie. 

Met “Remanufacturing” biedt Girsberger een fabrikant-onafhankelijk dienstenpakket aan waarbij de 

nadruk ligt op refurbishment resp. upcycling van versleten meubels die eigenlijk weggegooid zouden 

worden. Als meubelfabrikant combineert Girsberger het vakmanschap van alle noodzakelijke 

ambachten zoals demontage, meubelmakerij, metaalbouw, montage, stoffeerderij en spuiterij en biedt 

als één leverancier zo alle maatregelen rondom Remanufacturing. Waar mogelijk blijven 

hoogwaardige basismaterialen zoals dragende constructies en mechanieken van hout, metaal of 

kunststof behouden. Alleen onbruikbaar geworden onderdelen worden vervangen en op de juiste  
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wijze afgevoerd.Het verlengen van de levensduur van meubels heeft op vele manieren een positief 

effect op klimaat en milieu. Met zijn inspirerende aanbod van Remanufacturing draagt Girsberger niet 

alleen bij aan het behoud van vele meubels, maar bevordert het ook een herbezinning in de 

maatschappij”, 

 

Over Girsberger: 

De Zwitserse ondernemingsgroep werd in 1889 opgericht als draaierij in Zürich en ontwikkelde zich tot 

een internationaal gerenommeerde zitmeubelfabrikant. In de loop van de verdere bedrijfsontwikkeling 

werden de eigen productievestigingen en de speciale ambachtelijke competentie op het gebied van 

stoffering, de bewerking van massief hout en oppervlakken gericht uitgebreid. Tot het huidige 

prestatieaanbod behoren kwalitatief hoogwaardige meubels voor het kantoor-, object- en 

woonsegment, objectspecifiek speciaal meubilair (Customized Furniture) en het renoveren en 

upcyclen van gebruikt meubilair (Remanufacturing).  

 

Vanuit Koblenz, dicht bij de grens met Duitsland, voorziet de afdeling voor de handel in massief hout 

allerhande houtverwerkende bedrijven van massieve houtsoorten van hoge kwaliteit. Girsberger is ook 

buiten Zwitserland actief met verkoopmaatschappijen in verschillende Europese landen. De productie 

vindt plaats in Bützberg (CH), Endingen (D) en Kraljevci (SRB). Sinds 1993 staat Michael Girsberger 

als vierde generatie aan het hoofd van de internationale ondernemingsgroep. 

 

Girsberger produceert sinds 2015 klimaatneutraal. Girsberger Remanufacturing is uitgeroepen 

tot winnaar van de Duitse duurzaamheidsprijs 2023 in de categorie “Ontwerp”. 

 

Gedetailleerde informatie over de onderneming is te vinden op www.girsberger.com  

 

 

 

Bij aanvragen voor publicaties zijn wij u graag van dienst. Onze gerealiseerde projecten op het gebied 

van Remanufacturing zijn goed gedocumenteerd. Van de making-of tot het voltooide project hebben 

we uitstekend beeld- en informatiemateriaal.  

 

 

Mediacontact: 

Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

79346 Endingen, Duitsland 

 

Tel. +49 (0)162 130 04 57 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com 
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http://www.linkedin.com/company/girsberger-ag
http://www.instagram.com/girsbergerfurniture
http://www.facebook.com/girsberger.furniture
http://www.pinterest.de/girsberger1889
http://www.youtube.com/user/GirsbergerHoldingAG

