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WIJ  MAKEN 
HET  SPEC IAAL
Technoplanning is een familiebedrijf waar liefde voor maatwerk interieurs 
en samen ontwikkelen wordt doorgegeven van generatie op generatie. 

Interieurs zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, werken, thuis 
voelen. Ze zijn de plaatsen waar we tijd doorbrengen, alleen en met 
anderen. Elk met een specifieke behoefte. Die behoefte staat centraal. 

Maak kennis met onze mensen en de projecten. 
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Industriële scheepvaartlampen
Zorgen voor een koperen accent in de inrichting.

Try-me-zone met proefproducten
Speciale ruimte, overzichtelijk aangegeven met freesletters.

ZEEHELDEN
ALS INSP IRAT IE

Een hippe apotheek met een fris interieur.

Apotheek Prins Hendrik

In Den Haag hebben we Apotheek
Prins Hendrik gerealiseerd.
Een aantrekkelijke en hippe store
met een fris interieur. Vanaf de 
beginfase hebben we meegedacht 
over het optimaliseren van de 
werkprocessen in de apotheek. 
Onze jarenlange ervaring in de 
apothekeninrichting speelt hierbij 
een grote rol. 

In het ontwerp is gewerkt met uiteenlopende 
materialen zoals staal, GetaCore, fineer, 
massief hout als wel gemelamineerd. 
De balies hebben een bijzonder tegelwerk 
gekregen, op maat- en handgemaakt. 
Tijdens het ontwerp-proces verliezen wij de 
functie van de apotheek niet uit het oog. 
Een prachtig ontwerp maar het mag de 
functie niet tekort doen. Er moet immers op 
een goede en efficiënte manier gewerkt 

kunnen worden. Denk hierbij aan afhaalkasten 
met een doorgeefsysteem. Dit versnelt het 
proces van het afhalen en voorkomt 
kruisende lijnen. Door ontwerp en functie te 
verbinden, creëren we een prachtige en 
functionele apotheek. 

Het ontwerp is tot stand gekomen vanuit de 
locatie en de buurt. Het concept ‘Zeehelden’ 
is de sturende factor in het ontwerp geweest. 
Met onze expertise zijn wij een aanvulling 
geweest op het ontwerpteam van Helene 
Mulder, ontwerper van het plan. Onze 
ervaring in apotheekinrichting heeft ervoor 
gezorgd dat het niet alleen een mooi ontwerp 
is maar ook functioneel en esthetisch 
verantwoord. 

Voor Apotheek Prins Hendrik hebben wij de 
gehele inrichting gerealiseerd. Het concept 
‘Zeehelden’ komt terug in de materiaalkeuze; 
staal, teakhout en koper. Ook de 
artsenpraktijk hebben we totaal ingericht. 

Een prachtig project om te realiseren.
Deze apotheek toont lef met frisse ideeën en 
een andere benadering van de publieke 
apotheek ruimte. Een project waar we trots 
op zijn!

Klant:  Apotheek 
 Prins Hendrik
Plaats:  Den Haag
Materialen:  Staal
 Eikenhout
 GetaCore
 Notenfineer
 Notenhout
 Glas
 Wit tegelwerk
 Perspex
Oppervlak: 188 m2

Doorgeef-laden voor de afhalers
Er wordt uitgevuld achter de kast en 
uitgegeven aan de balie.

Rustieke hangplanken
Een knipoog naar het thema door gebruik
van het ruwe touwwerk en massief hout. 
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Apotheek Dana is gesitueerd in 
het gezondheidscentrum Fleming-
hof in Borne. Een zorgcomplex 
met alle nodige functies onder 
een dak. Huisartsen, fysiothera-
pie, ergotherapie, podologie en de 
apotheek. Alles op het gebied van 
zorg onder één dak. Wij hebben in 
dit gezondheidscentrum de art-
senpraktijken en de apotheek 
vervaardigd.

Door het gehele gezondheidscentrum 
hetzelfde thema te geven, natuur, is er 
eenheid gecreëerd door architect Hans 
Verhoeven. Dit komt terug in het 
materiaalgebruik. Denk aan verschillende 
soorten hout in combinatie met een fris groen 
kleurenpalet. De echte natuurbeleving komt 
terug door een grote visual op de ladekast, 
een echte eyecatcher!

Multifunctionele apotheek inrichting:
In de apotheek is gekeken naar optimalisatie 
in werkprocessen. Dit heeft geleidt tot het 
multifunctioneel inrichten van de backoffice. 
Er wordt traditioneel uitgevuld en er is een 
separate Smartfill ruimte. Privacy is een 
belangrijk thema en is subtiel verwerkt in de 
entree en balie. 

Klant:  Apotheek Dana
Plaats:  Borne
Materialen:  Gematteerd glas
 Melamine
 Eikenhout
Oppervlak: 300 m2

Gezondheidscentrum Fleminghof in Borne. 
Een zorgcomplex met alle nodige functies onder een dak.

ALLES ONDER 
ÉÉN DAK

Apotheek Dana Borne

WIJ
MAKEN

HET 
FR ISGematteerd glazen panelen voor privacy

Hierdoor kan de balie optisch over de gehele breedte 
doorlopen terwijl de privacy van de bezoeker 
gewaarborgd blijft.

Grote, open entree
Vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid. 

Ruime werkplekken
Multifunctionele uitvultafels met toegang 

aan beide zijdes met veel werkruimte.

Fullcolour materiaalbedrukking
Zorgt voor kleur en doorbreekt 
de monotone wandindeling.
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WIJ  MAKEN 
HET  OP MAAT
Technoplanning maakt interieurs voor mensen. 

Onze interieurs vind je in de zorg, openbare ruimten en thuis. De unieke 
behoefte van onze opdrachtgever staat centraal. Maatwerk betekent passend; 
voor de mensen, omgeving en functie. Een mooie ruimte waarin je merkt dat 
er is meegedacht.

We werken voor apothekers, ziekenhuizen, bibliotheken, artsen, architecten, 
bouwbedrijven, ondernemers en particulieren.
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HET L ICHTDe ladenkast
Nog steeds een efficiënte voorraad oplossing.

Alles bij de hand
Uitvullen en aanschrijven dicht bij de balie.

Fris en transparant
Handverkoop met glas en RVS.

Mooi effect
De vorm van de balie komt terug 
in de acrylaat privacy schermen.
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L ICHT EN FR IS
De apotheek is een onderdeel van een nieuw medisch centrum in Zwijndrecht.

Apotheek Schobbeland in Zwijndrecht

De balie is de eye-catcher van de 
ruimte. “Een mooie blikvanger en 
verder houden we het rustig” was 
de opdracht. De opdrachtgevers 
houden zelf van mooie vormen en 
materialen. Zo is ook de balie 
ontstaan. Ellipsen die verschuiven 
en afwisselen in mat en hoog-
glans.

De sfeer is licht en fris, het moest open zijn en 
transparant. De visuals op de wanden 
versterken het frisse gevoel. De balie trekt 
meteen de blik door de strakke en ronde 
vorm. 

 
De apotheek is een onderdeel van een nieuw 
medisch centrum in Zwijndrecht. De apotheek 
zelf is de Central Fill locatie voor meerdere 
apotheken in Zwijndrecht. De ruimte is zo 
ingericht dat er op drie manieren kan worden 
uitgevuld. Met smart fill, traditioneel uitvullen 
en GDS, de medicijnrol.
 
Het traditioneel uitvullen en aanschrijven 
gebeurt vooraan dicht bij de balie. Smart fill is 
gekoppeld aan de bezorging en distributie 
achter in de apotheek. De GDS ofwel Baxter 
ruimte is in een apart gedeelte ingericht.

Klant:  Apotheek Schobbeland
Plaats:  Zwijndrecht
Materialen:   Hoogglans HPL
 Extreem Mat HPL
 Glas
 RVS
 Visuals
 Acrylaat
Oppervlak: 206 m2



NATUUR
VORMT GEHEEL

Gezondheidscentrum Fleminghof in Borne. 
Een zorgcomplex met alle nodige functies onder een dak.

Artsenpraktijk Fleminghof Borne

Artsenpraktijk Fleminghof be-
hoort tot het gezondheidscentrum 
waar we ook apotheek Dana 
hebben gerealiseerd. Het thema 
natuur komt in de verschillende 
functies terug. Zodoende vormt 
het gezondheidscentrum één 
geheel.

De wachtruimte in de artsenpraktijk straalt 
een natuurlijke sfeer uit door de gekozen 
visuals en kleuren. 
Dit kleurenpalet, waaronder het koningsblauw 
en zachte rosé tinten, gaan hand in hand met 
het sfeerbeeld. 

In deze huisartsenpraktijk was daglicht-
toetreding nihil. Er is advies uitgebracht om 
lichtkoepels te plaatsen voor een betere 
beleving van de ruimte.

Het resultaat: een fris geheel met een 
prettige daglichttoetreding. Het heeft de 
opdrachtgever een goed gevoel gegeven 
dat wij het interieur hebben gerealiseerd 
voor meerdere disciplines in het 
gezondheidscentrum. Het resultaat is 
een artsenpraktijk met een nieuwe, fijne 
werkomgeving. Patiënten voelen zich 
welkom en thuis. 

Het ontwerp is volgens de richtlijnen van de 
LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging).

Klant:  Artsenpraktijk Fleminghof
Plaats:  Borne
Materialen:  Massief hout
 Glas
 Stoffering in Teal kleur
Oppervlak: 436 m2

Fullcolour wandprint 
Geeft een natuurlijke, zomerse
touch aan het interieur.

Speelse verlichting
Zachte vormen maken de wachtruimte vriendelijk.

Lichtkoepel zorgt voor rust
Veel natuurlijk licht draagt
bij aan een open karakter
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OASE
VAN RUST

Kleuren en materialen in balans

In Haarlem hebben wij huisart-
senpraktijk Leonard Springer 
gerealiseerd. Het is de tweede 
locatie van de praktijk in 
Haarlem. Centraal en goed 
bereikbaar voor bezoekers.

Bij binnenkomst stappen bezoekers in een 
oase van rust. Doordat de gekozen kleuren 
en materialen die met elkaar in balans zijn 
oogt het geheel vriendelijk en rustig. 
Als accentkleur is groen toegevoegd,
dit zorgt voor een natuurlijke omgeving.

Deze sfeer is in de artsenkamers ook 
doorgevoerd. Artsen ervaren de ruimte als 
een prettige en rustige werkomgeving. 
Patiënten ervaren dat er op deze locatie meer 
de tijd wordt genomen voor ieder individu 
hoewel er in beide praktijken even veel tijd per 
patiënt wordt ingepland. In het ontwerp is 
gewerkt met de LHV-richtlijnen. Zodoende is 
het niet alleen een mooie inrichting maar ook 
een functionele en een verantwoorde 
werkomgeving.

In dit ontwerp is duidelijk waarneembaar dat 
een doordacht plan zorgt voor een goede en 
prettige werkruimte. Zowel arts als patiënt 
voelen rust. Het ontwerp is van Xenia Advies. 
Een project waar we met trots op terugkijken!

Klant:  Huisartsenpraktijk 
 Leonard Springer
Plaats:  Haarlem
Materialen:  Massief eikenhout
 Melamine
 Glas
Oppervlak: 289 m2

Huisartsenpraktijk Leonard Springer

Rustige kleuren
Lichte houtsoorten en pastelkleuren 
zorgen voor een gastvrije omgeving.

Pantry unit behandelkamer
met doordachte indeling.

Balie
Werkplek met goed overzicht en glazen schuifwanden.

Wandbrede kast
Met uitsparing op maat voor printers.

17

WIJ MAKEN 
HET 
PRETT IG



WIJ  MAKEN 
HET  PROJECT
Wat doen we precies? Elk project vraagt een passende invulling. 
We hebben praktisch alles zelf in huis. Afhankelijk van de vraag 
voeren we uit. Van enkel engineering, productie en montage tot 
concept, advies en ontwerp.

Als interieur ontwikkelaars maken we kwaliteit. 
Onze engineers, meubelmakers en monteurs maken een 
plan op papier tot een werkelijk meubel en interieur.
Dat vraagt om puur vakmanschap, kennis en ervaring.

We werken met eigen engineers en met een eigen productie. Vanaf de tekening bij de projectleider op kantoor is 
er doorlopend contact met de werkplaats en de montage locatie.Onze meubelmakers werken met machines en 
met de hand aan de interieurs. Wanneer de meubels klaar zijn komen we het monteren met eigen monteurs.

Uw project:
Voordat een project van start gaat zitten we met u om tafel. Welke wens en functie staat centraal? Onze 
specialisten luisteren naar u. We maken waar gevraagd een ontwerp en denken mee. We inventariseren de 
vragen en wensen. Op basis hiervan maken we een offerte.

Wanneer een offerte order wordt starten we de uitvoering van het project. Per project wordt een team 
samengesteld. Samen realiseren zij het project. Voor de opdrachtgever is er 1 aanspreekpunt, de projectleider. 
Deze communiceert met u over tekeningen, techniek, materialen en planning. In huis:

• Engineering & planning    
• Productie interieur    
• Montage interieur    
• Ontwerp en advies

19
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ONTWERP
WEERSP IEGELT 

OMGEV ING

Apotheek Middelburg

Apotheek Middelburg, een ont-
werp met een onmiskenbaar 
profiel van haar prachtige omge-
ving. Paalhoofden, basaltdijken 
en niet te vergeten de duinen en 
zee zijn een prachtige inspiratie-
bron voor het ontwerp van deze 
apotheek. 

Tijdens het schetsontwerp voegen we 
meerwaarde toe voor Desarc interieur-
concepten, het ontwerpteam. Naast dat het 
ontwerp de omgeving moest weerspiegelen, 
heeft functie een onmiskenbare plek in het 
ontwerp. Er moet immers efficiënt worden 
gewerkt in de apotheek. Door onze expertise 
in de apotheken te gebruiken bewerkstelligen 
we een betere workflow. De integratie van  
de chaotische automaat Rowa Vmax is 
verbeterd. 
Er wordt efficiënter en duidelijker gewerkt. 
Vanuit ons vak adviseren we de architect over 

de toegepaste materialen en constructies. 
Deze moeten slijtvast en duurzaam zijn. 
Gebouwd voor de toekomst. 

Drie belangrijke elementen die de apotheek 
wil uitstralen; service, kwaliteit en identiteit zijn 
samengekomen in de balie. Een robuust 
design met stevige balienummers en 
afgeronde privacy-schermen. De 
karakteristieke Zeeuwse paalhoofden en 
basaltdijken zijn hierbij subtiel verwerkt in de 
balie, het symboliseert de bescherming welke 
de apotheek wil geven. Het kleurenpalet is 
ontstaan vanuit de zachte zandtinten. Het 
helmgras staat voor het lichte en positieve. 

Wij hebben een diversiteit aan maatmeubilair 
gerealiseerd, waaronder de handverkoop 
waar planken met een Visplay systeem zijn 
toegepast. Ook de complete balie met 
gehard Clearvision glas en privacyschermen. 

De integratie van de Rowa Vmax-automaat, 
het wachtersmeubilair en het uitgiftemeubel. 
De complete spreekkamers, het kantoor van 
de apotheker en het meubilair voor de 
nachtlevering, de afhalers en de lockers.

Het resultaat is een fijne omgeving voor zowel 
medewerkers als bezoekers met een échte 
Zeeuwse beleving.

Klant:  Apotheek Middelburg
Plaats:  Middelburg
Materialen:  Gematteerd Clear Vision Glas
 Gelakt MDF
 Gelakte stoeltjes op kleur
 HPL in verschillende kleuren
Oppervlak: 300 m2

Gematteerd glazen panelen voor privacy
3D cijfers maken onderdeel uit van de balie 
en geven tevens duidelijkheid.

Verrijdbaar karretje
Speels stijlelement met displaymogelijkheden.

Verbetering Rowa Vmax
Integratie van de automaat in de handverkoop.

Speelse zitplekken
Draaibare stoelen in verschillende hoogtes 
en kleuren zorgen voor een speels geheel.
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VERANTWOORD
& EFF IC IËNT

door de juiste indeling

Huisartsenpraktijk de Coepel Katwijk

Huisartsenpraktijk de Coepel in 
Katwijk aan Zee. Een lichte en 
frisse praktijk gesitueerd in een 
voormalig schoolgebouw op de 
eerste verdieping. Naast de huis-
artsenpraktijk hebben wij de 
apotheek, tandartsenpraktijk
en andere ruimten ingericht in het 
nieuwe Medische Centrum. Dit 
zorgt ervoor dat de bezoekers 
afspraken kunnen combineren 
doordat alles op één en dezelfde 
plek is gesitueerd.  

De inrichting heeft een lichte uitstraling door 
het toepassen van een fris en natuurlijke 
kleurenpalet. Het gebouw heeft een 
eigentijdse invulling gekregen door het 
gebruik van modern meubilair en speelse 
vormen. De behandelkamers zijn ruimten 
welke optisch in tweeën zijn gedeeld. Er zijn 
halfhoge wanden toegepast voor privacy en 
rust. De huisartsenpraktijk is ingericht op 
basis van de richtlijnen van de LHV. Op deze 
manier wordt er op een verantwoorde en 
efficiënte manier gewerkt. 

Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren 
naar de gebruiker. In deze huisartsenpraktijk 
zijn meerdere huisartsen gevestigd. Voor 
eenheid hebben wij dezelfde sfeer door-
gevoerd. Iedere huisarts heeft zijn/haar

eigen wensen kunnen benoemen en 
zodoende heeft iedereen een eigen werkplek. 
In het LHV handboek Bouwen is dit project 
van ons met apotheek en tandarts terug te 
vinden. 

Klant:  Huisartsenpraktijk de Coepel
Plaats:  Katwijk aan Zee
Materialen:  Massief notenhout
 HI-MACS®

 Mat HPL
Oppervlak: 310 m2

Natuurlijk kleurpalet
Binden het interieur samen en zorgen voor 
eenheid en rust.

LHV voorbeeld project
Nummer 4 in het Handboek Bouw.

Privacy
Ontstaat door een goede indeling  
en toepassing van schermen.

Lamp met binnendruk
Geven een extra kleuraccent.
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EENHE ID  MET
E IGEN IDENT ITE IT

Samen en tóch afzonderlijk.

Apotheek de Coepel Katwijk

Apotheek de Coepel is gevestigd 
in gezondheidscentrum de Coepel 
waar we ook de tandartsenprak-
tijk en huisartsenpraktijk hebben 
ingericht. De balies behoren tot 
dezelfde familie. Het zijn ver-
schillende ontwerpen waarbij je 
toch de samenhang ziet tussen de 
disciplines. De balie, de indeling 
en het plan is een eigen ontwerp 
van Technoplanning. 

Het veranderen van uw apotheek is een hele 
stap. Wat wil ik nu precies? Hoe gaan we 
voor een efficiënter resultaat? Welke 
uitstraling wil ik hebben? Welke investering is 
er mee gemoeid? Enkele vragen waar u zich 
mee bezig zult houden. 

Wij vinden het belangrijk om onze klanten te 
ontzorgen en bieden meerdere diensten aan.
Wij denken graag vanaf de start met u mee. 
Voor Apotheek de Coepel hebben wij het plan 
ontworpen, getekend, geproduceerd, 
gemonteerd en opgeleverd. Alle diensten 
binnen één bedrijf waardoor alles op tijd en 
goed is opgeleverd, zonder vertraging of 
gedoe. Door onze jarenlange ervaring weten 
wij wat knelpunten in uw werkprocessen 
kunnen zijn. 

Iedere partij heeft zijn eigen identiteit en toch 
is er eenheid. Hier hebben wij voor gezorgd. 
De vorm van de balie is uiterst tijdloos en 
vriendelijk, een echt design object. Een 
bijzonder complexe engineering is de basis 
voor de uitvoering van deze bijzondere vorm. 

Het thema de Coepel is als een gewelf terug 
te vinden in de vorm van de balie. De nieuwe 
inrichting geeft een uitermate effectieve 
workflow in de apotheek waarbij de balie echt 
de eye-catcher van de ruimte is. De vorm
van de balie is echt een design element in de 
ruimte. De vorm loopt door het toepassen 
van HI-MACS® nagenoeg naadloos in elkaar 
over, dit versterkt het geheel.

Klant:  Apotheek de Coepel
Plaats:  Katwijk
Materialen:  HI-MACS®

 Hoogglans wit melamine
 RVS
 Spiegelplinten
 Glas
Oppervlak: 352 m2

Functionele ladenkast 
Dit wandmeubel maakt optimaal gebruik van 
de beschikbare ruimte. Nog steeds een effectieve 
ruimte winnende toepassing.

Kantoren 
De materialen en het lichte kleurpalet
stralen rust en vertrouwen uit.

Geïntegreerde LED-verlichting
Ronde vriendelijke vormen zorgen
voor een uitnodigende uitstraling.

Georganizeerde uitvulplekken
Rondom toegankelijk met veel opslagmogelijkheden.
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WIJ  MAKEN 
HET  SAMEN
Technoplanning is een familiebedrijf waar liefde voor maatwerk interieurs en 
samen ontwikkelen wordt overgedragen aan de volgende generaties. 

Nieuwe designs, veranderende markten, trends en technische vernieuwingen. 
We ontwikkelen ons elke dag. Eén ding verandert niet: onze waarden.

Ons bedrijf is gevestigd in Twente. We zijn creatief, duidelijk en nuchter. Dat zie 
je terug in onze mensen en ons werk. Plezier, kwaliteit en samenwerken gaat 
alleen in een omgeving waar de waarden gekoesterd en gedeeld worden.
Alleen samen maken we het project tot een succes!



ONGEKENDE
MOGEL IJKHEDEN

met Corian® uit de Solid Surface collectie.

Apotheek Kooiker, Hardenberg

Voor apotheek Kooiker hebben 
wij het volledige vaste interieur 
gerealiseerd. Naast het realiseren 
van het interieur hebben wij onze 
opdrachtgever ontzorgd door ook 
de bouwbegeleiding uit te voeren. 

Apotheek Kooiker kende het probleem dat 
klanten niet voldoende tijd en privacy kregen. 
De nieuwe vaste inrichting heeft voor een 
oplossing gezorgd. Klanten hoeven minder 
lang te wachten doordat de nieuwe balie vijf 
plekken heeft. Dit waren eerst drie balie-
plekken. De plekken zijn ruim ingedeeld 
waardoor er een goede privacy is gecreëerd. 

De balie is uitgevoerd in Corian®. Dit materiaal 
behoort tot de Solid Surface collectie. Onze 
opdrachtgevers kunnen rekenen op een beter 
resultaat. We zijn niet voor niets specialist in 
het toepassen en verwerken van dit 
schitterende materiaal. Solid Surface is een 
verzamelnaam voor duurzaam composiet 
materiaal. Het materiaal laat zich in bijna elke 
mogelijke vorm bewerken. Dit betekent dat 
onze creativiteit in ontwerpen niet wordt 
belemmerd. Wij weten hoe we het materiaal 
kunnen toepassen en dat de mogelijkheden 
ongekend zijn. 

Voor apotheek Kooiker hebben we de entree, 
backoffice en de smart fill ruimte verbouwd.

Klant:  Apotheek Kooiker
Plaats:  Hardenberg
Materialen:  Corian® (kleur: Abalone)
 Glas
 RVS
 LED licht
Oppervlak: 416 m2

Transparante handverkoop elementen 
Zichtbaar van binnen en buiten.

Design lampen
Zorgen voor zacht licht.

Een ruime opzet geeft privacy
De balies zijn extra breed.

Verlichte balienummers
Van achteren aangelichte balienummers geven 
subtiel maar duidelijk onderscheid.
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Apotheek het Baken, gesitueerd 
in het Twentse Vroomshoop. Wie 
de apotheek bezoekt komt binnen 
in een schitterende inrichting. 
Ontwerp en duurzaamheid zijn 
hierbij de belangrijkste elemen-
ten. Een bijzondere combinatie 
van Twentse nuchterheid en een 
sterk oog voor design.  

Een duidelijke vraag van de apotheker was 
om te werken met een krasvast plaat-
materiaal. Dit plaatmateriaal is aangeboden 
en door de klant zelf getest. Dit gaf 
vertrouwen voor de toekomst. Het gebruiken 
van duurzame en krasvaste materialen vinden 
wij belangrijk. Dit zien wij veel terug in 
projecten. De inrichting van een apotheek kan 
erg complex zijn, een kostbare zaak. 

Het is een investering voor de daarop- 
volgende jaren. Een tijdloos maar bovenal 
sterk ontwerp is dus erg belangrijk. Meijerink 
en Verhoeven hebben het ontwerp gemaakt 
in lijn met de nevenvestiging. Eenheid en 
uitstraling van beide apotheken was hier van 
belang. 

De balie heeft een prachtige golvende vorm. 
Het realiseren van deze uitgekiende vorm laat 
ons vakmanschap zien. In combinatie met 
het gekozen materiaal is het een prachtige 
eye-cather van de ruimte. Naast de balie 
hebben wij het vaste interieur vervaardigd 
zoals de vaste kasten, handverkoop, 

uitvultafels en het meubilair in de kantoren.
Een prachtige apotheek om te realiseren. 
Een goede samenwerking met de architect 
heeft geresulteerd in een sterk staaltje design. 
In combinatie met duurzame en slijtvaste 
materialen gebouwd voor de toekomst.

Klant:  Apotheek het Baken
Plaats:  Vroomshoop
Materialen:  FenixTM HPL
 Abet Hout HPL
 RVS
 Glas
Oppervlak: 468 m2

Met Twentse nuchterheid en een sterk oog voor design. 

B IJZONDERE 
COMB INAT IE

Apotheek het Baken Vroomshoop

Glazen wanden met ingebouwde plissees
Een open uitstraling en privacy wanneer gewenst.

Premium materialen
Wandvullende spiegel geeft een ruimtelijke gevoel

Comfort & design komen samen
Wachtplekken gaan perfect op in het interieur.

Vakmanschap
Ronde vormen met
indirecte verlcihting.
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DOUCHEN
IN  DES IGN

Unieke ronde Corian® douche op unieke plek

Ronde Corian® douche Amsterdam

In hartje Amsterdam hebben we 
in een prachtig karakteristiek 
grachtenpand een unieke ronde 
Corian® douche vervaardigd. 
Samen met de opdrachtgever en 
architect hebben wij onze kennis 
en expertise ingezet voor een 
prachtig ontwerp. Zowel tech-
nisch als esthetisch gezien is het 
een schitterend eindresultaat 
geworden. 

Dat we deze projecten realiseren laat zien dat 
we experts zijn in het verwerken van dit 
duurzame materiaal. We werken met de 
uitgebreide collectie en kennen de 
eigenschappen van Solid Surface materiaal. 
De ronde vormen zijn de uitdaging in dit 
project. Corian® laat zich buigen in een 
uitgekiend proces, het thermoformeren, dat 
we in eigen productie uitvoeren. Wij hebben 
de kwaliteit en middelen in huis om dit 
ontwerp te realiseren. Doordat wij al jaren 
Corian® verwerken weten onze vakmensen 
hoe deze specifieke ontwerpen kunnen 
worden gerealiseerd. Solid Surface materiaal 
heeft interessante eigenschappen. Het is bijna 
in alle vormen te bewerken. Het is toepasbaar 
in vochtige ruimten, onderhoudsvriendelijk, 
hygiënisch, homogeen, repareerbaar, slijtvast, 
niet toxisch, brandvertragend en ontzettend 

duurzaam. Het belangrijkste, het ziet er 
schitterend uit! 

Deze Corian® douche is een uniek ontwerp 
op een unieke plek. Door de daglicht-
toetreding in het ontwerp mee te nemen geeft 
de lichtinval een spectaculaire beleving aan 
de doucheruimte.

Plaats:  Amsterdam
Materialen:  Corian®

 RVS
Oppervlak: 120 m2

Hoogwaardige detaillering
De combinatie van hoogwaardige detaillering en 
afwerking geeft een zeer luxueuze uitstraling.

Geleidesysteem op maat
Engineering op maat om de ronde deuren 

te laten draaien.

Unieke vorm 
De cilinder-vorm van de douchekabine draait dicht,
zodat er een waterdichte ruimte ontstaat die
van boven natuurlijk licht doorlaat.
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WANDMEUBEL
OP MAAT

Wandmeubel zolderverdieping particulier

Voor de familie van Jeroen en 
Ana hebben wij in deze woning 
op de zolderverdieping een 
prachtig ingebouwd wandmeubel 
gerealiseerd. 

Details zijn belangrijk. Wij streven naar 
perfectie. Het gegeven was een schuine 
zolderverdieping. In eerste instantie kan dat 
een knelpunt zijn. Wij zetten dit om in een 
uitdaging, het karakteriseert de ruimte. 

Deze schuine vorm komt terug in de 
balustrade. Een detail dat ervoor zorgt dat  
het echt een eenheid is. Een belangrijke 
toevoeging aan het wandmeubel is de 
ingebouwde verlichting. De verlichting 
reflecteert op de witte deuren en geeft zo 
extra dimensie aan de ruimte. Het maakt het 
geheel af, een must in het ontwerp. 
De inspiratie voor het meubel komt van de 
opdrachtgever. Wij vertalen het in een uniek 
maatmeubel geheel naar wens.

Het wandmeubel biedt ruimte aan dekens, 
winter- en zomerkleding en schoenen. Ook 
biedt het ruimte voor andere spullen die je 
graag wilt opruimen. De mini-bibliotheek in de 
nok is de bonus welke de ruimte optimaal 
benut. Het is een spannende hoek voor de 
kinderen.

Klant:  Particulier
Materialen:  Melamine
 Zwart gelakt staal
 Gelakt hout
 LED spotjes
Oppervlak: 120 m2

Optimale benutting
De beschikbare ruimte wordt in zijn volledigheid 
benut door toepassing van op maat gemaakte lades 
en kast met schuine afwerking.

Ladegeleider
Lades met Soft-close en het keurmerk van de 
professionals.

Materiaal met reliëf
Niet een volledig glad oppervlak, maar met lichte
vertikale banen geeft diepte aan het meubel. 

Solide trap in contrastkleur
Zwart metaal geeft zowel in kleur 
als materiaal een opvallend 
contrast.
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Woning inrichting particulier

HAARD
EN MED IA

Voor een particuliere opdrachtge-
ver hebben wij een wandmeubel 
in de woonkamer gerealiseerd. 
Haard en media zijn hierin volle-
dig geïntegreerd. In het ontwerp 
hebben we de twee elementen 
mooi met elkaar kunnen verbin-
den. Er is ook technisch slim 
ingestoken om deze twee elemen-
ten te combineren.
 

In het wandmeubel hebben wij vaste 
verlichting ingebouwd. Dit komt vanuit
de achterwand van het meubel en geeft een 
dynamisch effect op de ruimte. Het 
wandmeubel is het centrale middelpunt van 
de woonkamer. Door de kleur gelijk te houden 
aan de ruimte gaat de focus naar vormentaal. 
Het versterkt de vormen in het ontwerp en 
brengt allure aan de ruimte. Het meubel is 
uitgevoerd in lakwerk met een zijdeglans 
afwerking. De ultieme oplossing tussen  
haard en TV. Beide gecentreerd en in het 
middelpunt van de living.

Klant:  Particulier
Materialen:  Gelakt MDF
 LED verlichting
 Glas

Geïntegreerde haard met afstandbediening
Omgeven door hittebestendig materiaal met 
een zijdeglans afwerking.

Alle ruimte voor media 
Stevig ladesyteem met tabs voor het overzichtelijk
oplsaan van de gehele CD/DVD collectie.
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T I JDLOZE 
KLASS IEKER

Karakteristiek, luxueus en warm.

Woning inrichting particulier

Voor deze particuliere woning 
hebben wij een tijdloze klassieke 
inrichting vervaardigd. Naast dat 
wij veel interieurs realiseren voor 
de medische sector en utiliteits-
bouw maken wij ook prachtige 
interieurs voor particulieren. 

Het vervaardigde interieur sluit naadloos aan 
op de architectuur van het pand. Een 
karakteristieke woning waar het meubilair 
goed op aan sluit. De detaillering is van groot 
belang, het is de finishing touch en geeft 
karakter aan het hele huis.
 
De keuken heeft een landelijke en stoere 
uitstraling door het contrast in kleur en vorm. 
De matzwarte kastenwand komt goed tot zijn 
recht en is een heuse omlijsting van de 
doorgang. De verschillende gerealiseerde 
maatwerken in de ruimten stralen karakter uit; 
een klassiek, luxueuze uitstraling met een 
warme sfeer. 

Naast de keuken hebben wij ook de vaste 
inrichting in de woonkamer, de geïntegreerde 
boekenkasten, badkamer, slaapkamer, 
werkkamer en vaste kasten gerealiseerd.

Klant:  Particulier
Materialen:  Gelakt MDF
 Granieten bladen
 Massief eiken

Rustieke stijl & hoogwaardige afwerking
Matzwarte kast met doorgang geeft opslagruimte
en completeert de klassieke keuken.

Werkplek op zolder
Optimaal gebruik van schuine wand voor opslag.

Boekenwand met doorgang
Klassieke look met modern materiaal.
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