Een doordachte visie op ruimte en interieur

Ondanks haastige spoed,
toch altijd goed
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Op het allerlaatste moment werden we pas ingeschakeld. Of we binnen vier weken een
compleet interieur konden opleveren. Graag volgende week beginnen. Bij Vertogen & Van de
Ven interieurbouw durfden we de uitdaging aan. De tekeningen waren al klaar, dus zijn we na
opdracht direct gestart.

Strakke inrichting
Bij Interieurbedenkers iB hadden ze
gekozen voor een strakke inrichting met
een opvallende fotowand achter de balie
als absolute eye catcher. Door deze wand,
kleurstelling en de gezellige zitjes is een
aantrekkelijke ambiance gecreëerd. Strak
en doordacht, met een heel uitnodigende
uitstraling.
Extra aandacht voor de akoestiek
Door de gladde vloeren en wanden, de
grootte en hoogte van de ruimte en de
strakke inrichting, weerkaatste het geluid
enorm. Maar daar hebben we bij Vertogen
& Van de Ven een oplossing voor gevonden.
Door middel van plafondplaten met extra

geluidsabsorptie hebben we dit probleem het
hoofd kunnen bieden. Vertogen & Van de Ven
denkt met u mee.
Eén aanspreekpunt
Een project waar haast geboden is, vraagt om
extra aandacht. Om het proces soepel te laten
verlopen, is een flexibele instelling van de
projectleiding onmisbaar. Maar dat geldt niet
alleen voor spoedopdrachten. Bij Vertogen
& Van de Ven heeft de klant altijd een vast
aanspreekpunt om een goede communicatie
te bevorderen. Wij vinden het belangrijk
dat al onze opdrachtgevers met een goed
gevoel terugkijken op de samenwerking met
Vertogen & Van de Ven.

Vertogen & Van de Ven interieurbouw b.v.
vervaardigt voor particulieren o.a. keukens,
bijkeukens, badkamermeubilair, de inrichting
van wijnkelders, diverse wandafwerkingen
en verschillende soorten kasten. Op de
professionele markt leveren wij interieurs
aan zowel het midden- en kleinbedrijf als
industriële bedrijven, maar ook aan scholen,
gemeentehuizen, (bank)kantoren etc.
Elk project kan naar wens turn-key door
ons worden opgeleverd.

