
WIJ REALISEREN UW COMPLETE INTERIEUR OP MAAT



Graag willen wij onze expertise tot uiting laten komen in uw interieur-
project. Bent u in de toekomst op zoek naar een nieuw interieur voor 
uw bedrijf of woning, dan bent u bij Stabilo Interieurbouw aan het 
juiste adres. Wij realiseren uw complete interieur op maat. 

Naast het realiseren van een compleet nieuw interieur zijn wij ook be-
schikbaar voor serieproductie of losse elementen/meubels. Kwaliteit 
en service zijn onze kernvoorwaarden en dit laten wij terugkomen in 
de projecten die wij realiseren. Meer informatie over wie wij zijn en 
wat wij doen kunt u vinden in deze brochure.

WIJ GAAN GRAAG MET U AAN DE SLAG!



U kunt bij ons terecht met al uw interieurprojecten. Naast het inrichten 
van hele ruimtes zoals het restaurant of de lobby kunt u ook bij ons 
terecht met kleinere projecten. Bijvoorbeeld voor een balie of (kleding)
kasten. Alles wat u wenst dus.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?

WAARIN BLINKEN WIJ UIT?

STABILO INTERIEURBOUW 
LEVERT HOOGSTAANDE, 
DUURZAME PRODUCTEN 
EN GEBRUIKT UITSLUITEND 
KWALITEITSMATERIALEN.

INDIEN GEWENST
BETREKKEN WIJ EEN

INTERIEURARCHITECT
OM TOT EEN PRACHTIG

GEHEEL TE KOMEN.

UITSTEKEND MAATWERK
IS DE BASIS VOOR 

EEN SUCCESVOL EN 
EXCLUSIEF

EINDRESULTAAT!

SCHAKELEN TUSSEN 
MACHINALE EN 
TRADITIONELE  

INTERIEURBOUW DOEN 
WIJ NAADLOOS.



Wij gebruiken een breed scala aan materialen. Naast het houten  
interieur zorgen wij ook voor glas, natuursteen, binnenverlichting, 
stoffering, gepoedercoat staal en nog veel meer. We willen er zeker 
van zijn dat alles in overeenstemming is met het originele concept,  
zodat alles precies past. Daarom verzorgen wij graag alles zelf.  
Stabilo Interieurbouw maakt gebruik van veel verschillende soorten 
glas in diverse afmetingen en diktes. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
gehard-, gelaagd- en melkglas. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken 
als schuifdeur in een vitrinekast of als scheidingswand. Het gebruik 
van verschillende natuurstenen kan zorgen voor een luxe uitstraling.  
Wij kunnen marmer, graniet of composiet uitstekend verwerken in  
balies, tafels, wanden en nog veel meer. Uiteraard kunnen wij ook  
andere natuurstenen verwerken naar uw wensen. 

Daarnaast denken wij ook met u mee over de binnenverlichting.  
Van mooi wit licht tot dynamische RGB-systemen, welke verwerkt  
kunnen worden in de meubels, balies etc. Zo kunt u met één druk op 
de knop de beleving en sfeer van een ruimte/interieur aanpassen.  
Een goede keuze van stoffering geeft het interieur iets extra’s.  
Stabilo Interieurbouw kan zitbanken, poefen, stoelen en rugleunin-
gen in alle vormen en maten maken. 
Wij hebben een groot assortiment aan stoffen en leder. Tevens  
gebruiken wij poedercoating voor stalen en aluminium onderdelen. 
Poedercoating is een duurzaam product wat zorgt voor een extra  
harde laklaag op het onderdeel en is verkrijgbaar in iedere kleur.  
Het voordeel van poedercoating is dat het slag- en slijtvast is en een 
lange levensduur heeft.

MATERIALEN: WIJ HEBBEN DE KENNIS

STABILO 
INTERIEURBOUW

VOLGT ALLE 
SPRAAKMAKENDE 

TRENDS OP DE VOET



FLEXWERKPLEK MET 
KASTENWAND

KLEEDKAMER 
SPORT/SAUNACOMPLEX 

MET AFSLUITBARE KLUISJES

ROMANTISCHE 
ENGELSE KEUKEN 

IN VICTORIAANSE STIJL

DESIGN KEUKEN MET 
ZWEVEND KEUKENBLOK



In deze jaren realiseerde wij succesvolle kantoren, complete winkelinrichtingen, ambitieuze onderwijsinstellingen, smaakvolle restaurants, 
droomkeukens, sfeervolle wooninrichtingen & communicatieve stands. Hierin staat meedenkend vermogen, snelle levertijden en uitstekende 
service hoog in het vaandel.

AL RUIM 20 JAAR ERVARING!

STABILO 

INTERIEURBOUW

IS PREFERED SUPPLIER VAN 

HOTEL VAN DER VALK 
RIDDERKERK



WILT U KENNISMAKEN 

OF BENT U BENIEUWD NAAR 

WAT DE MOGELIJKHEDEN 

VOOR U ZIJN?

NEEM DAN GERUST 

CONTACT MET ONS OP.

Stabilo Interieurbouw is de totaalaanbieder in de interieurbranche 
voor zowel zakelijke als particuliere interieurprojecten. Hierin heb-
ben wij meer dan twintig jaar ervaring, een uitgebreid machine-
park en vakbekwaam personeel. Dit zorgt ervoor dat wij in staat zijn 
de meest complexe projecten om te zetten in een realiseerbaar plan. 

Ons team van creatieve en zeer ervaren interieurbouwers werkt 
aan zowel kleine als grote projecten. Enkele voorbeelden van deze 
projecten zijn: hotels, woonkamers, restaurants, vergaderruimtes, 
kantoren en nog veel meer. Onze expertise ligt vooral in de publie-
ke ruimtes.

OVER ONS BEDRIJF
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