GRATIS WERKPLEKSCAN
Een sfeervolle werkomgeving bevordert het werkplezier
Design

Projectbegeleiding

en vergroot de arbeidsproductiviteit van uw medewerkers.
Graag creëren en realiseren we ook voor uw bedrijf zo’n
inspirerende kantooromgeving. Deze inspiratie komt
uiteraard niet uit de lucht vallen. Tijdens een gratis
werkplekscan nemen we uw huidige kantoren kritisch

Visuele beleving

Sloopwerkzaamheden

onder de loep. Op basis van deze scan ontvangt u tips
voor een kleine of grote metamorfose.

INTERESSE?
Bel (040) 212 05 31 om een gratis werkplekscan aan
Verbouw

Techniek

te vragen.

Systeemwanden en -plafonds

TOTAAL
KANTOORINRICHTING

Vloeren & vloerbedekking

Specialist in renovatie, interieurbouw
en kantoorinrichting voor kantoren en bedrijfsruimtes.
Klimaatbeheersing

Maatwerk in interieur

Interieurbeplanting

Akoestiek

Verlichting

Ergonomie

ONZE PLUSPUNTEN

Meubilair

Zonwering

Broekakkerseweg 22, 5641 PC Eindhoven
Tel. (040) 212 05 31
info@totaalkantoorinrichting.nl
Schilderwerk

Verhuizen & opslag

www.totaalkantoorinrichting.nl
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Alle disciplines onder één dak
Korte lijnen, snel schakelen

Eén aanspreekpunt
Full service van ontwerp tot en met oplevering
Oplossingen voor ieder budget
Gratis werkplekscan
Meer dan 25 jaar ervaring

SPECIALIST IN RENOVATIE,
INTERIEURBOUW EN KANTOORINRICHTING
VERBOUWING, RENOVATIE OF VERHUIZING?
Verhuist u binnenkort naar een nieuw kantoorpand? Of zijn uw huidige kantoren aan een metamorfose
toe? Totaal Kantoorinrichting uit Eindhoven biedt oplossingen voor elk interieur en elk budget.
Als duizendpoot in renovatie, interieurbouw of kantoorinrichting zijn we van alle markten thuis.
Van ontwerp tot en met oplevering kunt u rekenen op full service, vakmanschap, jarenlange ervaring en
één aanspreekpunt. Samen met een team van onafhankelijk experts gaan we ook graag voor uw project
aan de slag. Nieuwsgierig naar onze manier van werken? Alle disciplines die we in huis hebben, staan in
deze folder overzichtelijk op een rij.

ONTWERP
Het ontwerptraject van uw nieuwe kantoor is bij Totaal Kantoorinrichting in creatieve handen. Allereerst
inventariseren we uw wensen. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met uw beschikbare budget.
Vervolgens maken we op 2D-plattegronden een vertaalslag van de ideeën. Uiteindelijk werken we de
keuze van materialen uit een gedetailleerde 3D-impressie of ilmversie. Zo ontstaat een goed beeld van
het beoogde design.

PROJECTBEGELEIDING
U kunt Totaal Kantoorinrichting ook inschakelen voor projectbegeleiding. We vertolken deze complexe
rol met verve. Zowel bij een verbouwing als bij een verhuizing. Van het inventariseren van uw wensen tot
de oplevering: planning, begeleiding en coördinatie zijn bij onze vakmensen in vertrouwde, professionele
handen. Zo kunt u doorgaan met uw eigen werkzaamheden.

VISUELE BELEVING
Maak van een of meerdere wanden in uw kantoor blikvangers. Om een unieke beleving te creëren,
bekleden we de wand met een afbeelding in XL-formaat. De uitstraling heeft u zelf in de hand: modern,
nostalgisch, elegant, stoer of speels? Voor een verblufend resultaat is het ook mogelijk om een fotowand
te combineren met ledverlichting. Nog niet tevreden? Laat dan de binnen- en buitenzijde van
lampenkappen bedrukken met een afbeelding naar keuze.

SLOOPWERKZAAMHEDEN
Voor het inpandig slopen van uw kantoor of gebouw bent u bij Totaal Kantoorinrichting aan het juiste
adres. Vanzelfsprekend verrichten we de sloopwerkzaamheden op een veilige, gecontroleerde manier.
En uiteraard waarborgen we de afvoer van het sloopmateriaal op een milieuvriendelijke manier. Na de
sloopwerkzaamheden is uw pand klaar voor de opbouw.

VLOEREN & VLOERBEDEKKING
Vloeren en/of vloerbedekking hebben zowel een functionele als een emotionele functie. De juiste keuze
hierin bevordert de werksfeer en geeft uw kantoor een professionele uitstraling. Totaal Kantoorinrichting is gespecialiseerd in projectmatige vloeren en hoogwaardige projectstofering. Vanzelfsprekend
kunt u vertrouwen op grondige adviezen en eersteklas materialen.

KLIMAATBEHEERSING
Een gezond binnenklimaat draagt een steentje bij aan de werksfeer én de werkprestaties.
Totaal Kantoorinrichting heeft een prima naam opgebouwd in klimaatbeheersing. Airconditioning, verwarming, ventilatie, warmteterugwinning of luchtreiniging: we zijn van alle markten thuis. We dragen niet
alleen zorg voor een professionele levering en montage (volgens STEK-eisen en PED-norm). Ook voor
verbeteringen en onderhoud aan bestaande installaties kunt u op onze expertise rekenen.

MAATWERK IN INTERIEUR
Elk interieurvraagstuk beantwoorden we met een passende oplossing. Met liefde voor het vak realiseren
we diverse interieuroplossingen. Voor uw unieke oplossing vertrouwen we op de creativiteit en het vak-

VERBOUW

manschap van zowel interne als externe ontwerpers. Het eindresultaat is een interieur dat past als een

Gaat aan de inrichting van uw kantoor eerst een grondige verbouwing vooraf? Geen probleem. Ook de

maatpak: 100% afgestemd op uw wensen.

bouwkundige werkzaamheden kunt u met een gerust hart uitbesteden aan Totaal Kantoorinrichting.
Graag beoordelen we vooraf voor u de constructieve (on)mogelijkheden.

ELEKTROTECHNIEK EN INSTALLATIETECHNIEK
Een professioneel kantoor koppelt techniek aan design en duurzaamheid. Onze experts hebben alle
denkbare elektrotechnische disciplines in de vingers. Denk daarbij aan het binnenklimaat, de datacommunicatie, de verlichting, de beveiliging en de audiovisuele apparatuur. Alle werkzaamheden voeren we
uit volgens de NEN1010-norm. Ook aanpassingen in de aan –en afvoer van gas en water nemen we graag
voor onze rekening.

SYSTEEMWANDEN EN SYSTEEMPLAFONDS
Optimale indeling van de beschikbare ruimte is een vak apart. De experts van Totaal Kantoorinrichting
verstaan dit vak als geen ander. Ze transformeren elke ruimte in meerdere functionele ruimtes. Voor elke
wens, voor elk ontwerp en voor elk budget. Daarvoor beschikken we over een breed scala aan
scheidingswanden en systeemplafonds. Al onze systeemwanden zijn brandwerend, geluidswerend en
inbraakbestendig volgens strenge, wettelijke richtlijnen. Voor systeemplafonds heeft u de keuze uit diverse
A-merken en materialen. Graag geven we u hiervoor een op maat gesneden advies.

INTERIEURBEPLANTING

MEUBILAIR

Groen brengt sfeer in uw kantoor en zorgt ervoor dat de ruimte gaat leven. Planten geven een impuls

In kantoor- en projectmeubilair heeft Totaal Kantoorinrichting een naam hoog te houden.

aan de luchtkwaliteit en de omgevingscondities. En planten hebben een positief efect op de gezondheid

Veel opdrachtgevers omarmen onze ervaring en expertise om de juiste keuze te maken in comfort,

en het welbevinden van uw medewerkers. Voor interieurbeplanting werkt Totaal Kantoorinrichting

ergonomie, uitstraling en kwaliteit. Vertrouwt u op onze totaaloplossingen voor de inrichting van receptie

samen met groenspecialisten.

tot directiekamer? Dan creëren wij tegen een betaalbare prijs een sfeervolle werkomgeving met design
meubilair van topkwaliteit.

AKOESTIEK
Om de akoestiek in kantoortuinen, bedrijfsrestaurants of aula’s te verbeteren, maakt Totaal Kantoor-

ERGONOMIE

inrichting gebruik van geluidabsorberende roomdividers en wallpanels. Creëer nu de juiste sfeer met op

Een goede werkhouding is cruciaal voor de werksfeer en de arbeidsproductiviteit. Graag geven we u en

maat gemaakte roomdividers en wallpanels in de kleur of het dessin dat u aanspreekt.

uw medewerkers een grondig advies over de ergonomische inrichting van een werkplek. Daarbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een zit-sta werkplek of een ietswerkplek. Onze adviezen zijn gestoeld op de
huidige Arbo-normeringen.

ZONWERING
Daglicht en zonlicht hebben ook een schaduwzijde. Lichtinval kan immers heel hinderlijk zijn. Totaal
Kantoorinrichting is al jaren gespecialiseerd in zonweringproducten voor de zakelijke markt. Met een
breed scala aan producten brengen we de lichtsterkte terug tot het ideale niveau. Vanzelfsprekend
verliezen we daarbij het esthetische aspect niet uit het oog.

SCHILDERWERK
Bij de kantoorinrichting behoort schilderwerk tot de inishing touch. In de keuze van kleuren en verfsoorten
gaat Totaal Kantoorinrichting grondig te werk. Na een uitgebreide inventarisatie op locatie ontvangt u
een kleuradvies, uitleg over de eigenschappen van verfsoorten, een inschatting van de kosten en een
planning. Uiteraard nemen onze experts zelf de kwast of verfroller ter hand.

VERHUIZEN & OPSLAG
De inrichting van een nieuw kantoor gaat vaak vergezeld met een verhuizing. Soms is het zelfs nodig om
de inboedel tijdelijk op te slaan. Ook in deze twee disciplines zijn de experts van Totaal Kantoorinrichting
‘gepokt en gemazeld’. Zowel de verhuizing als de opslag is bij ons van A tot Z geregeld.

VERLICHTING
De experts van Totaal Kantoorinrichting laten graag hun licht schijnen op de verlichting in kantoren, winkels,
gezondheidscentra, scholen of sportcentra. We zijn ook gespecialiseerd in buitenverlichting, noodverlichting
en industriële verlichting. U kunt ons inschakelen om een lichtplan te ontwerpen of om lichtberekeningen te
maken. En vanzelfsprekend vertolken we graag een adviserende rol in de keuze van armaturen.

