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Openheid
van werken
VAN DER PLAS Meubel & Project BV is in een familiebedrijf. 
Opgericht in 1957 als fabriek voor radio en tv meubelen. 
Sedert 1986 landelijk opererend als interieurbouwer van 
speciaal meubilair. In 1993 is het aanbieden van een compleet 
inrichtingspakket opgezet met hoogwaardige meubelmerken 
als Cappellini, B&B Italia, Edra, Zanotta en anderen.

Projecten worden technisch ingemeten, uitgetekend, 
gedetailleerd en ter goedkeuring voorgelegd. Projecten 
worden begeleid door een projectleider. Projecten worden
in vorm van projectadministratie ondergebracht in een 
daarvoor ontwikkeld ordervoortgangscontrole model.

Met de meubelmakerij / interieurbouw is VAN DER PLAS 
een partner in het totale traject. In de interieurbouw is het 
gewenst goed te inventariseren en met zorg een pakket 
van eisen en wensen neer te leggen. Deze gestelde 
voorwaarden zullen in overleg geïntegreerd worden in het 
door u aangereikte ontwerp. Dit voorkomt verrassingen en 
geeft een tevreden eindresultaat. In de totaalprojecten is het 
mogelijk dat wij als hoofdaannemer het project aannemen. 
Turn-Key zullen wij dan het totale interieur opleveren.



Kantoren 
& overheid

Onderwijs
& zorg

Hotels, horeca,
musea & retail



Productie

Montage
Montage door geheel Nederland en het buitenland, 
met eigen vervoer en monteurs.

Ruime ervaring reeds opgedaan in het buitenland 
voor BUZA; Moskou, Burkina Fasso, Dominicaanse 
Republiek. Voor Philips Argentinië en Brazilië,Oilily 
winkels in meerdere landen, alsmede in Curaçao.

VAN DER PLAS heeft een eigen meubelmakerij van 
1750 m2. Spuiten van meubelen in eigen werkplaats. 
Ruime ervaring in het verwerken van fineer, kunststof, 
glas, rvs alsmede natuur- en kunststeen. Daarnaast 
zijn wij gecertificeerd Corian verwerker. Bijzonder is 
onze expertise van polyester balies en tafels.



Uitdiepen van de
mogelijkheden
Als meubelmaker delen wij graag met u 
onze kennis en productie ervaring in het 
detailleren en materialiseren van speciaal 
maatwerk. Vroegtijdig overleg zal leiden 
tot het uitdiepen van de mogelijkheden.
 

Uitersten uit de mogelijkheden halen.

Ondersteuning met presentaties 
en tekenwerk.

Schaal model. Bouw van het baliemeubel.

Eind resultaat.
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Voor meer informatie en afbeeldingen van onze projecten verwijzen wij
u naar www.vanderplas.biz.
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