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EEN INTERIEUR DAT KLOPT Slim ingedeelde ruimtes, gericht op 
de belangrijkste functie(s), creëren rust in uw interieur. Met de juiste 
meubels, verlichting en accessoires lijkt een kleine kamer groter 
of krijgt een grote ruimte juist meer sfeer. Goed gekozen kleuren en 
materialen zorgen voor eenheid. Al deze punten zorgen voor een 
interieur dat helemaal ‘klopt’ en waar u lekker in kunt leven of werken. 

MAATWERK Het formaat van de meubels moet ook passen bij de 
ruimte. De bank moet niet te groot zijn, of de eettafel te klein. In onze 
ontwerpen combineren we gerenommeerde merken met maatwerk. 
Bijna al onze merkproducten kunnen we naar wens samenstellen, wat 
betreft formaat, kleur of materiaal. Maar we ontwerpen en maken ook 
meubels helemaal op maat voor uw woning.

UW PLEK Uw interieur moet natuurlijk ook helemaal bij u passen. Het 
is de plek waar u woont of werkt en die laat zien wat u belangrijk vindt 
in het leven. We luisteren dus goed naar uw wensen en ontwerpen een 
interieur dat niet alleen mooi en praktisch is, maar ook echt uw plek. 
De plannen werken we uit in een plattegrond of 3D, zodat u vooraf een 
goed beeld krijgt van uw nieuwe interieur. 

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD We ontwerpen uw interieur niet 
alleen, we realiseren het ook. U hoeft niet wakker te liggen van de 
verbouwing. Alles wordt voor u geregeld en u heeft steeds één 
aanspreekpunt, zodat u weet waar u aan toe ben. Van het (ver)plaatsen 
en afwerken van wanden of vloeren, het installeren van een keuken tot 
de volledige inrichting: alles wordt geheel verzorgd en afgewerkt. Want 
in uw droominterieur gaat het juist om die puntjes op de i. 

Een interieur is meer dan een 
comfortabele stoel of een praktische 
tafel. Een goede inrichting past helemaal 
bij uw smaak en manier van leven. Met 
55 jaar ervaring in het vak kijken wij 
net even anders naar uw interieur. We 
helpen u graag met de totale inrichting 
van uw huis of kantoor: van het ontwerp 
en een eventuele verbouwing, tot de 
laatste puntjes op de i. En misschien 
had u aan sommige punten zelf nooit 
gedacht. 
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UW INTERIEURPROJECT TOT 
IN DE PUNTJES VERZORGD

Wij geven interieuradvies voor 
woningen, maar ook bij zakelijke 
projecten: kantoren, schepen, winkels 
en vergaderruimtes. Wilt u weten wat 
Swartsenborgh Exclusieve Interieurs 
voor u kan betekenen? Loop gerust 
eens binnen of bel voor een afspraak. 
www.swartsenborgh.nl
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