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Sinds 1870



Het verhaal begon al in 1870  in het Zweedse Ringarum, toen Otto 

Granberg zijn eerste stoelen in elkaar zette. Die stoelen verkocht hij op de markt 

in de buurt. De zaken gingen goed en Otto‘s schrijnwerkerij begon met de massa-

productie van meubels. De fabriek werd al snel verplaatst naar Norrköping en 

breidde zijn assortiment uit met ramen, deuren en trappen. 

Na bijna 30 jaar nam Otto‘s zoon Frans het bedrijf over. Hij volgde in de voetstap-

pen van zijn vader, maar produceerde ook schoolmeubilair en binnenschrijnwerk. 

Iets meer dan dertig jaar later liet Frans het bedrijf over aan zijn zonen, Nils, 

Bängt, Oscar en Erik. Ze bleven het bedrijf leiden zoals hun vader en grootvader 

dat hadden gedaan. 

Granberg werd al snel bekend door de levenslange garantie op zijn producten. De 

kwaliteit was hoog en als er iets kapot ging zorgden de zonen ervoor dat het 

gerepareerd of vervangen werd. Die belofte is nog steeds van kracht. Persoonlijke 

service en betrouwbare producten. 

90 jaar nadat Otto begon met stoelen maken veranderde het bedrijf van richting 

en in 1960 begon de moderne geschiedenis van Granberg. Het bedrijf begon 

keukens te ontwikkelen voor mindervaliden.
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1870 - 1950
1870
Otto Granberg  
richt zijn bedrijf op in  
Ringarum en begint 
met de 
massaproductie van 
meubels.  

1877
De fabriek verhuist 
naar Norrköping. 
Granberg produceert 
ramen, deuren en 
trappen.

1897
Zoon Frans neemt 
Granberg over. Er 
wordt begonnen met 
de productie van 
schoolmeubilair en 
binnenschrijnwerk. 
 

1934
De broers Nils, Bängt, 
Oscar en Erik nemen 
het bedrijf over onder 
de naam Bröderna 
Granberg Snickerifabrik 
(Timmerwerkfabriek 
van de gebroeders 
Granberg).

1956
Bertil wordt 18 jaar en komt bij het bedrijf wer-
ken. Zijn combinatie van technische innovatie en 
een uitstekend oog voor design maakt de weg 
vrij voor de marktleidende positie van Granberg. 

1950
Het bedrijf verkrijgt het 
octrooi op wandkasten  
met verzwaarde 
schuifdeuren, EBO.
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Sinds de jaren 1960  produceert Granberg hoogwaardige producten 

voor mindervaliden en is het bedrijf wereldwijd toonaangevend op het gebied van 

aangepaste keukens. De neven Lennart en Bertil Granberg leiden het familiebe-

drijf al bijna 40 jaar. Toen ze met pensioen gingen, deden ze het bedrijf over aan 

de drie zonen van Lennart.

”We zijn opgegroeid in de schrijnwerkerij,” vertelt Bertil. ”Er was geen twijfel over 

mogelijk dat we direct na school bij het bedrijf zouden gaan werken. Ik wilde altijd 

al problemen oplossen en met nieuwe technische oplossingen komen. Tijdens 

mijn eerste zomer bij het bedrijf kon ik de ramenproductie al efficiënter maken.”

”Onze vaders gaven ons verantwoordelijkheid en lieten ons doen waar we goed in 

waren,” gaat Lennart verder. ”We werden zakenmensen die wilden bewijzen dat 

onze generatie het bedrijf kon ontwikkelen en winstgevender kon maken.” 

Ze begonnen met de productie van kwaliteitskeukens voor mindervaliden op basis 

van de nieuwste onderzoeken. De productie van ramen en deuren stopte volledig.

”We raakten vooral gemotiveerd doordat we mensen bezochten bij wie onze 

keukens geïnstalleerd waren en zagen hoeveel makkelijker en handiger hun 

dagelijks leven was geworden,” aldus Lennart. ”We wilden onze producten voort-

durend ontwikkelen en verbeteren.” 

”Functie, kwaliteit en innovatie, dat is ons motto,” voegt Bertil toe. 

”De dag waarop de producten werden gecertificeerd en we naar de VS en Canada 

gingen exporteren, dat was een enorme stap.” 

”We hebben hard gewerkt, maar het was het absoluut waard. Ik kan me geen 

betere baan voorstellen,” vat Lennart samen. Bertil is het ermee eens.4



1960
1960
Granberg produceert de eerste testkeuken 
voor mindervaliden voor SVCK, Svenska  
Vanförevårdens Centralkommitté. De  
architect is Henrik Müller.

1960-64
Er worden wijzigingen aangebracht aan het 
productieproces van Granberg. De massa-
productie van aangepaste keukens begint. 
De productie van ramen, deuren en trappen 
stopt. 
 
De eerste bestelling voor aangepaste keukens 
komt van SVCK. De leveringen beginnen.

1968
Levering van 18 keukens voor mindervaliden 
die alleen wonen in aangepaste woningen 
in het centrum van Hageby in de gemeente 
Norrköping.

1970
De naamloze vennootschap Bröderna Gran-
berg Snickeri AB wordt opgericht. 

Het prototype voor de eerste keuken met 
gemotoriseerde in hoogte verstelbare kasten 
en werkbladen wordt ontwikkeld door Henrik 
Müller en Bertil Granberg.

1970

1970
Lennart Granberg komt bij het bedrijf werken. 
Granberg richt zich volledig op aangepaste 
keukens. Er worden felgele, moderne keukens 
geïntroduceerd.

1975-76
Granberg start een intensieve periode waarin  
keukens voor kleuterscholen worden gepro-
duceerd.
Granberg gaat exporteren naar Noorwegen en 
Nederland.

1977
Granberg breidt uit tot 36 werknemers. Het 
bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie aan de 
Finspångsvägen in het Zweedse Norrköping.
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MADE IN SWEDEN

In de loop van vijf generaties, vanaf overgrootva-
der Otto’s  handgemaakte stoelen die op de markt van Ringarum werden 

verkocht, is Granberg uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van keuken-

technologie. Met een traditie van echt vakmanschap, persoonlijke service en 

innovatie blijven de gebroeders Granberg de geschiedenis van het bedrijf uitbrei-

den. Ze hebben een internationaal netwerk met retailers over de hele wereld. Als 

om te bewijzen dat kwaliteit en functie altijd van groot belang zullen blijven, blijft 

de vraag toenemen. Er komen steeds meer ouderen en ze worden ook ouder. Veel 

mensen moeten hun leven eenvoudiger maken zodat ze in hun eigen huis kunnen 

blijven wonen. Technische oplossingen en slimme functies worden dan essentieel 

voor iedereen die een normaal leven wil leiden. Gedurende langere tijd.

PERSOONLIJK
INNOVATIEF
WERELDLEIDER

S I N D S  1 8 7 0
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1980 1990
1980
De productie van Granberg wordt  
geautomatiseerd.

1981-83
Lennart Granberg wordt CEO van het  
bedrijf. Bertil begint keukens te ontwerpen op 
de computer. 
De productie wordt efficiënter en er worden 
ultramoderne machines geïnstalleerd.

1985
Granberg begint met 
de productie van in 
hoogte verstelbare 
wasbakken.

Granberg opent  
kantoren in Stock-
holm en Göteborg.

1987
Export naar Finland.

Het bedrijf verandert zijn naam in Granberg 
Interior Mobile AB en krijgt een nieuw profiel.

1988-89
Granberg richt Granberg Superior Systems 
op, samen met het Canadese bedrijf Superior 
Millwork.

Er worden 120 keukens geleverd aan een  
appartementengebouw voor ouderen in Canada.

1993
Verti wordt gelanceerd, een in hoogte verstel-
baar systeem voor keukenkastplanken.

1994
Het bedrijf verandert zijn logo.

1995
Granberg brengt belangrijke wijzigingen aan in 
zijn bedrijfsstructuur. De in hoogte verstelba-
re systemen worden verder ontwikkeld zodat 
ze in elke keuken passen. 
Tobias Granberg komt bij het bedrijf werken.

1995
De eerste website van Granberg wordt  
gelanceerd.

1996
De opening van het nieuwe pand van Granberg  
aan de Importgatan 30 in het Zweedse  
Norrköping.

Het nieuwe in hoogte verstelbare systeem 
wordt aan zowel Duitsland als Japan verkocht.
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De producten van Granberg  zijn overal ter wereld gewild. Voor-

heen werd alleen geëxporteerd naar Europa, de VS en Canada, maar nu komen er 

ook aanvragen van retailers uit China, Brazilië, Zuid-Afrika en Rusland.

”We verkopen comfortkeukens,” aldus Tobias, CEO en de oudste van de gebroeders 

Granberg. ”Vroeger produceerden we alleen keukens voor mindervaliden, maar nu 

is er een grote vraag naar functionele en praktische keukenoplossingen, zelfs 

voor mensen die helemaal gezond van lijf en leden zijn. Veel mensen willen in hun 

appartementen en huizen kunnen blijven wonen als ze ouder worden, en daarom 

voorzien ze hun keukens van slimme functies die het leven gemakkelijker maken.”

De drie broers zijn allemaal direct na school bij Granberg komen werken. Voor hen 

was het een logische keuze. 

”Als je een estafettestokje krijgt, ga je ermee lopen,” lacht Joel, die productont-

wikkelaar is.

Ze zijn met het bedrijf opgegroeid. Als kinderen stonden ze model voor de keuken- 

en badkamercatalogi en verpakten ze thuis in hun garage installaties voor allerlei 

leveringen. Daarna gingen ze in de zomervakantie werken.

”Lennart en Bertil gaven ons al vroeg veel verantwoordelijkheid en geloofden in 

ons,” vertelt Joel. 

”Toen ik 23 was stuurden ze me naar Japan met de enorme verantwoordelijkheid 

om montagepersoneel te trainen voor een grote bestelling aangepaste keukens. 

Dat was een uitdaging en er sprak echt vertrouwen uit,” voegt Tobias toe.

”Ik kreeg de kans om voor een zomerbaan naar de fabriek in Canada te gaan toen 

ik 19 was,” vervolgt Petter.

Het is geen toeval dat de internationale markt de belangrijkste focus van de 

broers is geworden. 
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2000 2010
2001
Na 15 jaar op de Duitse markt, waarbij de 
vraag naar producten van Granberg gestaag is 
gestegen, wordt het Duitse bedrijf  
Granberg Deutschland opgericht. Het bedrijf 
houdt kantoor in het Duitse Bielefeld.

2003
Bertil gaat met 
pensioen.

2005
Lennart gaat met 
pensioen.

2005
De broers Petter en Joel Granberg komen bij 
het bedrijf werken.
Granberg ontvangt de hoogste creditrating, 
AAA.

2007
De export stijgt en wordt een belangrijk  
onderdeel van het bedrijf Granberg.

2009
Granberg exporteert naar 15 landen en is we-
reldleider op het gebied van speciaal aangepas-
te keukens.

Granberg vertoont zijn producten op de grootste 
vakbeurs voor keukens en badkamers in de VS.

2012
De verkoop in Duits-
land stijgt.  
Granberg Deut-
schland neemt re-
gelmatig deel aan de 
grootste keukenbeur-
zen van Europa.

2014
De verkoop van InDiago start en het wordt al 
snel heel populair. 

2015
De elektrische garderobelift Butler wordt ge-
presenteerd en wordt al snel een succes.

2017
Het bedrijf verandert zijn logo.

2019
Granberg ontwikkelt 
zijn eigen motoren en 
een nieuw aluminium  
systeem dat de basis 
vormt van een reeks 
nieuwe werkblad- 
liften.
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In hoogte verstelbare keukensystemen

In hoogte verstelbare wastafels

Commodes



Butler

In hoogte verstelbare tafels
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www.granberg.se
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SINDS 1870GRANBERG INTERIOR AB
Box 6112
SE-600 06  Norrköping 
Zweden  
Tel: +46 (0)11-19 77 50
E-mail: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se


