Een doordachte visie op ruimte en interieur

Een bijzonder interieur,
geheel naar uw eigen wensen!

Opdrachtgever: particulier
Functie: woonhuis
Locatie: Zeeland
Omschrijving:	studeerkamer, keuken,
slaapkamerkasten etc.
Fotografie: Mark Kamphuis

Loopkantstraat 22
5405 AC UDEN
T
F
E
W

0413 - 26 37 63
0413 - 25 26 72
info@vertogen.nl
www.vertogen.nl

De bewoners wisten precies wat ze graag wilden. Maar datgene waar ze hun zinnen op gezet
hadden, was standaard niet verkrijgbaar. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een specialist op
het gebied van interieurbouw, die een goede prijs/kwaliteit verhouding kon bieden. De keuze
voor Vertogen & Van de Ven interieurbouw was daarna snel gemaakt.

Kersen voor de studeerkamer
Voor de studeerkamer bijvoorbeeld, moest
de kastenwand precies in de hoek passen,
naast de schuifdeuren. Voor Vertogen & Van
de Ven geen enkel probleem. In dezelfde stijl
als de wandkast zijn een dressoir en bureau
vervaardigd. Het MDF is voorzien van een
kersen-fineerlaag, voor een luxe uitstraling.
Een klassieke basis, aangevuld met strakke
elementen, geheel op maat gemaakt: een
origineel eindresultaat, geheel naar de
wensen van de opdrachtgever.
Een complete keuken
Ook voor de keuken is gekozen voor de
combinatie klassiek met strakke details.

Bovendien hebben wij alle inbouwapparatuur
en accessoires geleverd en geplaatst. Bij
Vertogen & Van de Ven kunt u terecht voor
een complete inrichting van elke ruimte
in uw huis. Indien gewenst zorgen wij ook
voor tafels, stoelen en de juiste vloer- en
wandbekledingen.

Vertogen & Van de Ven interieurbouw b.v.
vervaardigt voor particulieren o.a. keukens,
bijkeukens, badkamermeubilair, de inrichting

Kasten op maat
Een schuin plafond zorgt voor extra sfeer
in de slaapkamer. Maar erg praktisch is het
vaak niet. Een standaard kast past bijna nooit.
Vertogen & Van de Ven maakt kasten op de
meest onmogelijke plekken in huis. In dit
geval van MDF, zodat het in exact de juiste
parelwitte kleur gespoten kon worden.

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.

