Inrichtingen die
de mens dienen
en plezieren

Interfurn is dé specialist in de inrichting
van ziekenhuizen, verpleeghuizen, laboratoria,
apotheken en interieurbouw. Wij creëren voor
elke ruimte de gewenste sfeer en stijl. Onze
klanten bevinden zich in de zorgsector en
het onderwijs, alsook in de industrie en het
bedrijfsleven. Samen met onze klanten bepalen
wij de inrichting van een ruimte en zorgen
wij voor een juiste begeleiding en complete
installatie. Interfurn is in staat om elk idee
te kunnen omzetten naar een praktische en
duurzame inrichting, die bovendien voldoet
aan de Arbo-wet en de extra hygiënische eisen
vanuit de gezondheidszorg.

Vormgevingsvrijheid.
Uniek in de wereld van de houtproducten. Combineert
u in een ongelofelijke diversiteit naar wens en eisen:
decors, structuren en basismaterialen. Informeer nu!
Decors
Structuren
Basismaterialen

Monsterser vice

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl
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Zieken- en verpleeghuizen

Interfurn heeft het interieur van
kinderafdeling ‘Willem-Alexander’ in het
Bronovo Ziekenhuis in Den Haag verzorgd.
De nieuwe inrichting is afgestemd op
kinderen tot 16 jaar en biedt meer privacy
en comfort voor de patiëntjes.

Foto's: Architectenbureau Koldeweij

Interfurn is een leidend bedrijf op het gebied
van ziekenhuis- en verpleeghuisinrichting. Wij
lopen vooraan en onderscheiden ons door alles
zelf te maken en te leveren: van balies, pantry’s
en ontvangstruimtes tot verpleegkamers
en kraamsuites. Veel grote ziekenhuizen in
Nederland zijn door ons voorzien van een
complete inrichting. Wij zorgen voor een uiterst
praktische werkomgeving en dragen bij aan
een zo aangenaam mogelijke sfeer, juist in een
ziekenhuis.
Referenties: Isala Klinieken te Zwolle,
Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn, Deventer
Ziekenhuis, HagaZiekenhuis te Den Haag,
UMCG te Groningen, AMC te Amsterdam,
Erasmus MC te Rotterdam, Ziekenhuis
Lievenberg te Bergen op Zoom.
Voor complete lijst zie: www.interwinn.com.
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Laboratoria
Interfurn fabriceert praktisch en duurzaam
meubilair voor laboratoria en practicumlokalen
voor universiteiten/scholen. De door ons
gemaakte onderkasten, bergkasten en
appendages zijn van hoge kwaliteit en in
gebruik heel vriendelijk. Heel vooruitstrevend
is ook onze eigen zuurkastenlijn die aan alle
moderne eisen en keuringen voldoet. Op onze
meubelen kunnen wij vrijwel alle systemen
voor water, elektra, gassen, puntafzuigingen,
etc. plaatsen. En doordat wij ook de installatie
in eigen beheer – door onze eigen mensen
– laten uitvoeren, kunnen wij de inrichting
turnkey opleveren.

Interfurn heeft onder andere het interieur
van het ERIBA-lab in Groningen en het
Gemeenschappelijk Milieulaboratorium
in Utrecht ingericht. Aan de hand van
specifieke wensen en eisen van deze
laboratoria heeft het designteam van
Interfurn weer twee unieke en praktisch
optimale werkvloeren gebouwd.

engineering | plaatbewerking | lassen | poedercoaten | montage
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Synergon metaal
Uw veelzijdige partner
Industrieweg 31, 9672 AP Winschoten

www.synergonmetaal.nl | www.synergonmetall.de
info@synergonmetaal.nl | info@synergonmetall.de
T 0597-453702 F 0597-425116

metaal

Gezondheidscentra
en apotheken
Interfurn richt al zestig jaar apotheken in
en is daarbij van begin tot eind, van creatie
tot realisatie, nauw betrokken bij de klant.
Daarnaast richten wij tandarts-, fysiotherapieen huisartspraktijken in. Wij bieden in het
verlengstuk hiervan ook onze hulp en expertise
aan bij de ontwikkeling van gezondheidscentra.
Voor al deze multifunctionele ruimtes
combineren wij gebruiksgemak met een
aangename, menselijke uitstraling. En natuurlijk
houden we in het creatieproces rekening met
het inzetten van de nieuwste technologieën.
Want ook in de toekomst moeten onze
inrichtingen voldoen aan alle wensen.

Clean & Care producten
nederlands
fabricaat

design

kwaliteit

mvo

ervaring

De Clean & Care collectie is speciaal ontworpen en geproduceerd voor werkplekken waar
roestvrijstalen spoelbakken en werkbladen
vereist zijn. Typische toe passingen zijn
ziekenhuizen, openbare toiletten, restaurants
en vele andere commerciële of medische
gebieden. De Clean & Care spoelbakken zijn
beschikbaar in rvs 304 of rvs 316 materiaal
met en zonder overloop.

Gezondheidscentrum Saendelft te Assendelft en
Anton Jurgens Apotheek te Oss.
Foto's: Meijerink en Verhoeven te Utrecht; www.m-v.nl / Dennis Sies Fotografie

Reginox geeft een levenslange garantie op
haar rvs producten!

reginox . echt hollands
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Installatietechniek
Onder de aparte bedrijfsnaam Interfit verzorgen
wij bij nieuwe en bestaande infrastructuren
elke vorm van installatietechniek. In eigen
beheer en uitgevoerd door onze eigen mensen
installeren wij de toevoer van water, gas en
elektriciteit en regelen wij de verwarming,
luchtbeheersing en laboratoriastructuren. Deze
dienst is in de jaren tachtig ontstaan vanuit een
groeiende vraag voor complete installaties bij
Interfurn. Door een vertrouwde samenwerking
leveren de twee bedrijfsonderdelen een
bijzonder efficiënt en grondig resultaat.
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Asecos BV
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
2451
AsecosGG
BVLeimuiden
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Tel. +31 (0) 172 50 64 76
Fax +31 (0) 172 50 65 41
info@asecos.nl
www.asecos.nl
Tel. +31 (0) 172 50 64 76
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Fax
Tel. +31
+31 (0)
(0) 172
172 50
50 65
64 41
76
www.asecos.nl
info@asecos.nl
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Interfit verzorgt:
• Verwarmingsinstallaties
• Ventilatie en koeling
• Brand- en inbraakalarmering
• Elektra
• Laboratoria
• Legionellapreventie
• Databekabeling
• Keuringen
• CAD-tekeningen
• Gas en water
• Sanitair

Baars &
Bloemhoﬀ
hét startpunt
voor elk
interieurproject
iPad & Smartphone vriendelijk
Online proefmonsterservice
Tal van inspirerende projecten
Enorm aanbod aan materialen
Assortiment van ruim 2000
verschillende decoren

Kantoorinrichting &
Document Solutions
Onze organisatie Interoffice is gespecialiseerd
in alle kantoor- en projectinrichtingen.
Met veel gedrevenheid en een uitgekiend
totaalconcept maken onze interieurspecialisten
elke huisvesting uniek. Omdat het karakter
van een onderneming moet spreken uit het
interieur, creëert Interoffice altijd een inrichting
in lijn met de filosofie van uw bedrijf. Tevens
zijn wij in staat om uw kantoor te voorzien
van alle mogelijke copiers, beamers, printers
en frankeermachines. Vanuit onze afdeling
Document Solutions denken wij mee met
uw specifieke wensen op het gebied van
papierbeheer.

www.baars-bloemhoﬀ.nl
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Bezoekadres: J.A. Koningstraat 1
9672 AC Winschoten
Postadres:
Postbus 265
9670 AG Winschoten
Tel.:
0597 424800
Fax:
0597 421022
E-mail:
info@interfurn.eu

UK
Bezoek- en
Postadres:
E-mail:

A2 Brooke’s Mill / Armitage Bridge
Huddersfield
HD4 7NR
United Kingdom
info@interfurn.co.uk

Bezoek- en
postadres:
Tel.:
Fax:
E-mail:

M.J. van Olmstraat 9
9672 AE Winschoten
0597 414214
0597 421026
info@interfit.nu

Bezoekadres: J.A. Koningstraat 1
9672 AC Winschoten
Postadres:
Postbus 265
9670 AG Winschoten
Tel.:
0597 424800
Fax:
0597 421022
E-mail:
info@interwinn.com

www.interwinn.com
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Bezoekadres: M.J. van Olmstraat 13
9672 AE Winschoten
Postadres:
Postbus 238
9670 AE Winschoten
Tel.:
0597 432333
Fax:
0597 421022
E-mail:
info@interoffice.nl

