Een doordachte visie op ruimte en interieur

Functioneel maatwerk
met zorg voor kwaliteit
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De wereld is klein, ook in de zorg. Door de enthousiaste verhalen van collega’s is
Huisartsenpraktijk Geffen daarom terecht gekomen bij Vertogen & Van de Ven interieurbouw.
Zorginstellingen is het niet te doen om eye catchers. Een interieur moet vooral functioneel
zijn en van goede kwaliteit. De ruimtes worden immers zeer intensief gebruikt. Maar natuurlijk
geldt ook hier: het oog wil ook wat.

Toegankelijke receptiebalie
Voor Huisartsenpraktijk Geffen is het
belangrijk dat de receptie voor iedereen
gemakkelijk toegankelijk is, ook voor mensen
in een rolstoel. Daarom is de balie voorzien
van een verlaagd gedeelte. Achter het hogere
gedeelte van de balie blijven dossiers met
vertrouwelijke informatie uit het zicht van
patiënten en bezoekers.
Wachtkamer in rustige sfeer
Om deze ruimte zo optimaal mogelijk
te benutten, zijn de banken tegen de
wanden geplaatst. De losse kubussen
zijn multifunctioneel; deze hebben een

gecombineerde functie van bijzettafel
en zitplaats. Eén van de vele creatieve
oplossingen van Vertogen & Van de Ven.
Behandelkamer met flexibele wand
Om de ruimtes te scheiden zijn prachtige,
degelijke wanden aangebracht. Er is
gebruik gemaakt van verschillende soorten
materialen, zoals geplastificeerd spaanplaat,
glas en MDF. Voor de scheidingswand in de
behandelkamer is bovendien een vernuftig
systeem ontwikkeld. Naar wens kan de wand
in verschillende standen worden geplaatst
en in zijn geheel tegen de muur gevouwen
worden. De techniek staat voor niets.

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.

