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Een ruimte boordevol slimme innovaties en oplossingen van 
de grootste merken om te zien, te beleven en te begrijpen.

ONTDEKKEN

DELEN
Een aangename ruimte om projecten te bespreken en 
oplossingen te vergelijken, in overleg met onze experten.

Een opleidingsruimte waar een ruime keuze aan 
opleidingen gratis kunnen gevolgd worden.

VERRIJKEN

MODULE is ontstaan vanuit de uitdrukkelijke wil van 
de LMC Group om de professionele meubelmaker en 
interieurbouwer in zijn ontwikkeling te ondersteunen, 
door hen in alle vrijheid innovatieve producten en diensten 
ter beschikking te stellen die zij nadien feilloos kunnen 
toepassen bij de realisatie van hun projecten.

1 belofte, 3 ervaringen :
                           Kom de vooruitgang beleven!
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Wij willen invulling geven aan uw persoonlijke opleidingsbehoeften en 
daarom stelt MODULE 3 formats voor. Kies de format waarin u zich het 
best kan vinden!

OPLEIDINGSSESSIES OP MAAT
WANNEER HET U PAST

Samen met collega vaklui deelnemen 
aan een geprogrammeerde
workshop uit de opleidingskalender, 
voor een specifiek thema, product, 
gamma of dienst.

Geplande workshops

Haal het maximum uit uw verplaatsing 
en bespaar kostbare tijd!  
Neem deel aan diverse workshops  
rond een specifiek thema of vakgebied, 
op geplande data.

Vakdagen

Overleg met ons wat uw specifieke 
opleidingsbehoeften zijn en wij zorgen 
voor een aangepast programma, 
exclusief voor uw personeel op de 
datum naar eigen keuze.

À la carte

Zie agenda in 
bijlage. 

Afspraak 
maken!

INSCHRIJVEN? 
HEEL EENVOUDIG ZOALS MODULE!

SCHRIJF U NU IN! 

Registreer uw workshops online!

www.modulelmc.com
> Directe toegang tot de 
rubriek workshops via uw 
gsm of tablet en scan deze 
QR-code

Contacteer het MODULE team!

MODULE GENT
Marleen :

 +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

MODULE PARIJS
Amélie : 

+33 (0)1 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE LYON
Audrey :

 +33 (0)4 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com
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WORKSHOPS MEUBEL

Inschrijven op www.modulelmc.com

Nieuwe FRONTINO 20, de coplanaire schuifdeuren 
van

Ontwerp en realiseer kasten met coplanaire schuifdeuren in 
één vlak, voor een modern en functioneel design. Beheers de 
toepassingen, de vereenvoudigde montage en de werking van de 
nieuwe Frontino 20.

DOELGROEP Meubelfabrikanten, meubelmakers, interieurbouwers

DOELSTELLING Tijdens de workshop zullen de deelnemers de toepassingsmogelijk-
heden van deze functionele oplossingen ontdekken. 
In de praktijk zullen ze het nieuwe Frontino 20 systeem kunnen monteren 
en afregelen. Men zal ook uitgebreid de techniek van een Frontino 40 
bespreken.

PROGRAMMA • De toekomst voor het coplanaire schuifdeursysteem
• De EKU oplossingen en hun specificaties. Wat is er veranderd? 
• Praktische oefening, montage en regeling van een Frontino 20 in een  
   meubel

DUUR 2,5u

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 
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WORKSHOPS MEUBEL

Inschrijven op www.modulelmc.com

AVENTOS van                , de oplossing voor boven-
kasten

Een functionele en ergonomische oplossing voor het benutten 
van bovenkasten aan uw klanten voorstellen. Beheers de 
mogelijkheden en hun technische eigenschappen (plaatsing, 
regeling, enz.)

DOELGROEP Meubelfabrikanten, meubelmakers, interieurbouwers

DOELSTELLING Tijdens deze workshop zullen de deelnemers leren om het juiste klap-
deursbeslag AVENTOS voor te stellen, naargelang de functie en nood  
aan opbergmogelijkheden in de bovenkast. 
Men zal in staat zijn om ze correct te monteren en te regelen, zelfs in 
combinatie met servo-drive. 

PROGRAMMA • Waarom klapdeuren van nut zijn in de hedendaagse keuken 
• Welke oplossing kiezen? De verschillende combinaties en aangeboden 
   oplossingen 
• De technische aspecten
• Praktijkoefening : montage en regeling van de AVENTOS systemen.

DUUR 2,5u

WORKSHOPS MEUBEL

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

DOELGROEP

DOELSTELLING

PROGRAMMA

DUUR 2,5u

CONCEPTA, de oplossingen voor vouw-, draai- en 
inschuifdeuren van

Beheers de toepassingen en de werking van het CONCEPTA 
systeem, de oplossing voor draai- en inschuifdeuren van HAWA.

Interieurbouwers, meubelmakers, winkelinrichters

Tijdens de workshop zullen de deelnemers de werking van het Concepta 
systeem begrijpen en zich een beeld kunnen vormen van de mogelijke 
toepassingen. In de praktijk zullen ze het systeem feilloos kunnen 
monteren en afregelen. Men zal ook uitgebreid de tijd nemen om ook  
de techniek van de Concepta Folding te bespreken.

• Voorstelling van HAWA
• Voorstelling van de Concepta - kenmerken en de verschillende toe-  
   passingen
• Praktische oefeningen : toepassingsvoorbeelden
• Praktische workshop : montage en regeling

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 
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Nog meer autonomie door zelf LED te plaatsen 
met           en 

Beheers de meest recente innovaties in LED-technologie voor het 
meubel.

DOELGROEP Alle publiek

DOELSTELLING Tijdens deze workshop zullen de deelnemers alle eigenschappen van LED 
kennen om een onderscheid te kunnen maken bij de keuze naargelang 
de toepassing. Zij zullen weten welke configuraties te maken en hoe ze 
te verbinden, zodat zij voortaan autonoom meubelverlichting kunnen 
integreren in hun projecten.

PROGRAMMA • De geschiedenis van de LED-technologie 
• De eigenschappen
• Welke oplossingen voor welke toepassingen. Praktische oefeningen

DUUR 3u

WORKSHOPS MEUBEL

Inschrijven op www.modulelmc.com

Laat u inspireren en ontwerp een interieur op 
maat met

Ontdek een nieuwe inspiratiebron met het aanbod van OPTIMA. 
Bedenk, ontwerp en realiseer maatwerkprojecten voor alle 
interieurs.

DOELGROEP Meubelfabrikanten, meubelmakers, interieurbouwers

DOELSTELLING Tijdens deze workshop zullen de deelnemers het uitgebreide aanbod 
en de mogelijkheden met OPTIMA leren kennen. Voor de meest diverse 
projecten zijn er gepaste oplossingen. Ze zullen de nieuwste trends 
kunnen voorstellen en voldoen aan de verwachtingen van hun klanten. 
Men kan zich onderscheiden, argumenteren en snel anticiperen op 
wijzigingen in het project.

PROGRAMMA • Introductie : de veranderende markt en de verwachtingen van de klant            
• De toepassingen en oplossingen van OPTIMA voor maatwerk 
• Inspiratie en praktijkvoorbeelden
• Van ontwerp tot bestelling : de e-services OPTIMA

DUUR 2,5u

WORKSHOPS MEUBEL

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 
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Vergroot uw autonomie door glas zelf UV te verlijmen en ontdek 
de voordelen van nieuwe verbindingssystemen tijdens een 
praktijkgerichte workshop! 

DOELGROEP Meubelfabrikanten, meubelmakers, interieurbouwers

DOELSTELLING Tijdens deze workshop zullen de deelnemers leren om glas en metaal te 
verlijmen met een UV lamp. Ook de nieuwste verbindingssystemen van 
Titus en Lamello voor specifieke toepassingen zullen uitgebreid aan bod 
komen.

PROGRAMMA • Praktische oefening glasverlijming
• De mogelijkheden ervan
• Praktische oefeningen, toepassingen en voordelen van de 
   verbindingssystemen Titus en Lamello

DUUR 2u

WORKSHOPS MEUBEL

De praktische workshops : glasverlijming/ 
de nieuwe verbindingssystemen met

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

MODULE, DAT IS OOK... 

Samen met productspecialisten alle innovaties 
ontdekken in de specifieke modules.

Onze experten aan uw zijde bij de realisatie 
van uw projecten. 

Meubelgarnituren, oplossingen voor meubelverlichting, schuifdeuren, kaderloze deuren… 
Een uitgekiende selectie van innovaties werd door onze experten voor u gekozen, in samen-
spraak met onze gespecialiseerde partners.

U werkt aan een bijzonder project en u wenst advies, een oplossing, een idee?
Regel een afspraak met onze technische experten, neem een kop koffie en overleg!

13
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Lade-inrichtingen : maak het verschil met 

Zich onderscheiden in gepersonaliseerde en compleet uitgeruste 
keukens met lade-inrichtingen.

DOELGROEP Keukenfabrikanten, meubelmakers

DOELSTELLING Tijdens deze workshop leren de deelnemers argumenteren om de laden 
in keukenprojecten functioneel in te richten volgens de behoeften van de 
klant.

PROGRAMMA • De trends in de keukenmarkt 
• Welke oplossingen voor welke projecten?  
   Presentatie van het aanbod en praktijkvoorbeelden
• Argumentatie

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

DUUR 2u

WORKSHOP KEUKEN

Inschrijven op www.modulelmc.com
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Voor elk project een oplossing. Met OPTIMA zal u een veelvoud aan 
oplossingen ontdekken om uw slagkracht en effectiviteit voor al uw 
keukenprojecten te versterken. 

DOELGROEP Alle publiek

DOELSTELLING Tijdens deze workshop zullen de deelnemers een grondige kennis 
opbouwen over de oneindige mogelijkheden om klanten te begeleiden in 
de keuze van hun keukenproject.

PROGRAMMA • De Keukenmarkt : trends en inspiratie
• Voor elk project een oplossing : het aanbod kennen en de juiste  
   keuzes maken. Praktijkvoorbeelden 
• Van ontwerp tot bestelling : de e-services van OPTIMA

DUUR 2,5u

WORKSHOP KEUKEN

Inschrijven op www.modulelmc.com

Meer comfort en ergonomie in de keuken met 
Dynamic Space van

Ontwerp ergonomische en gepersonaliseerde keukens die 
beantwoorden aan de specifieke wensen van uw klanten, en 
argumenteer als de beste.

DOELGROEP Keukenfabrikanten, meubelmakers, interieurbouwers, studiebureaus

DOELSTELLING Deze workshop geeft je inzichten die je eerder nog niet had ontdekt. 
Voortaan zal u met alle aspecten rekening houden om tot een geper-
sonaliseerde keukenconcept te komen dat functioneel is afgestemd op 
de beschikbare ruimte en specifieke wensen van uw klanten.

PROGRAMMA • De zichtbaarheid en de toegankelijkheid verbeteren
• De 3 karakteristieken voor een praktische keuken : activiteit, indeling,  
   beweging
• De tools

DUUR 3u

WORKSHOP KEUKEN

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

Oplossingen van           voor keukens op 
maat
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Ontdek de snelheid en het gebruiksgemak van DYNALOG,  
de software voorgesteld door BLUM.

Enkel in MODULE Parijs en Lyon

WORKSHOP KEUKEN

Dynalog : voor het plannen van corpussen en 
zoveel meer met  

MODULE, DAT IS OOK... 

De mogelijkheid met uw klanten langs te komen 
om hen innovaties te laten ontdekken die u hen kan 
voorstellen

Wenst u uw klanten een product voor te stellen dat ze kunnen testen, aarzel niet om hen mee 
te nemen naar MODULE, waar u alles kan vinden wat u nodigt heeft : toonzalen, werkruimte 
en advies van onze experten op eenvoudig verzoek. Dit alles in een gemoedelijke sfeer op een 
uitzonderlijke locatie.

Bepaal zelf het opleidingsprogramma uit het aanbod van workshops in MODULE en ons team 
organiseert uw gepersonaliseerde vakdag op een gekozen datum : een ideale formule om uw 
team permanent bij te scholen.

De vakdagen ‘à la carte’ : stel uw 
opleidingsdag samen volgens uw wensen.  

19
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WORKSHOP INTERIEUR

Inschrijven op www.modulelmc.com

Ontdek en beheers de Xinnix-deursystemen : een unieke oplossing, 
eigentijds en strakke binnendeuren in gelijkliggend vlak, kaderloos 
en een nieuwe oplossing voor inbouwschuifdeuren op maat, 
eenvoudig en efficiënt.

DOELGROEP Interieurbouwers, meubelmakers, studiebureaus

DOELSTELLING Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers een inzicht in de voor- 
delen van de diverse types deuren. Een deur in één lijn met de wand- 
structuur voor een moderne look is eenvoudig te plaatsen. Wij tonen de 
technische specificaties, en hoe ze in te bouwen en te regelen.

PROGRAMMA • Introductie : de toekomst van kaderloze binnendeuren binnen de  
   interieurmarkt   
• Presentatie en voordelen van de Xinnix systemen voor kaderloze 
   binnendeuren
• Plaatsingtechniek, regeling en afwerking. Praktijkvoorbeelden 
• Presentatie en voordelen van de XINNIX inbouwschuifdeursystemen
• Plaatsingtechniek, regeling en afwerking. Praktijkvoorbeelden

DUUR 3u

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

Ontdek en beheers de binnendeursystemen van
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Brilmonturen en zonnebrillen optimaal 
presenteren met 

Optiekcorners en brilwinkels uitrusten met de nieuwste concepten 
voor trendy inrichtingen. Innoveer met stijl en oplossingen in 
beveiliging.

DOELGROEP Interieurbouwers, studiebureaus, interieurarchitecten

DOELSTELLING Deze workshop geeft u een actueel inzicht in de optiekmarkt, de 
nieuwste trends en de criteria voor integratie van de TOP VISION 
oplossingen. Profiteer van de technische opleiding inzake installatie en 
gebruik van de gepresenteerde producten. 

PROGRAMMA • De optiekmarkt: de evoluties, de wederverkopers, de trends en  
   voorbeelden van inrichting
• Welk product voor welke presentatie van brillen?
• Technische opleiding over de installatie van producten
• De ondersteunende verkooptools

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

DUUR 1u

WORKSHOPS WINKELINRICHTING

Inschrijven op www.modulelmc.com
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Ontdek modulaire productpresentaties van SOFADI met lichte 
discrete structuren die steeds een meerwaarde bieden voor 
kledingszaken. 

DOELGROEP Interieurbouwers, studiebureaus, interieurarchitecten

PROGRAMMA • Voorstelling : de markt en haar toepassingen met SOFADI
• Voorstelling van het gamma LOFT : concepten en accessoires
• Technische gegevens en aanbevelingen
• Voorstelling van het gamma DOT: concepten en toebehoren
• Technische gegevens en aanbevelingen
• Voorbeelden van opstellingen

DUUR 1,5u

WORKSHOPS WINKELINRICHTING

Inschrijven op www.modulelmc.com

Meubelsloten : innoveer met elektronische 
meubelsloten van

Ontdek de vele oplossingen in meubelsloten die bestaan in de 
markt. Leer de verschillende types elektronische sloten kennen 
om de juiste keuzes te maken, te argumenteren en te adviseren.

DOELGROEP Interieurbouwers, meubelmakers, studiebureaus

DOELSTELLING Met deze workshop kunnen de deelnamers hun creativiteit de vrije loop 
geven om de gewenste winkelbeleving realiseren.
Oneindige combinatiemogelijkheden qua design en stijl, steeds met 
behoud van de modulariteit.

DOELSTELLING Tijdens deze workshop krijg je een overzicht uit het brede aanbod van 
meubelsloten. Aan de hand van voorbeelden ontdek je de verschillen 
tussen de diverse toepassingen. Voortaan zal je zelf de meest geschikte 
meubelsloten kunnen kiezen, afhankelijk van uw toepassing, in elk van 
uw projecten.

PROGRAMMA • De verschillende oplossingen voor meubelsloten : voor algemene  
   doeleinden
• De verschillende soorten sloten en hun toepassingen : ontdekking 
   mogelijkheden en praktijkvoorbeelden
• Toelichting : praktische oefeningen

DUUR 2u

WORKSHOP KEUKEN

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team).

Aan deze workshop kunnen op dezelfde dag nog andere opleidingen worden gekoppeld, in de 
vorm van een thema-vakdag (zie het programma), maar ook een vakdag ‘à la carte’ is mogelijk 
(te bespreken met het MODULE team). 

          : Ideeën voor een efficiënte product-
presentatie in de winkel
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UW CONTACT : Amélie
10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne
Tel : +33 (0)1 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE PARIJS

UW CONTACT : Audrey
9 rue de Lombardie
69150 Décines
Tel : +33 (0)4 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

MODULE LYON

UW CONTACT: Marleen
Toleindestraat 7/001
9080 Beervelde
Tel : +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

MODULE GENT

MODULE : 
EEN DIENST, EEN LOCATIE, EEN TEAM! 

CONTACTEER ONS NU OM UW  
BEZOEK TE REGELEN! 




