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Algemene informatie
•

Ontwerp en Advies over vloeren en interieur.

•

Kleuradviezen

•

Ontwerpen Kastenwanden

•

Archiefkasten

•

Zonweringen

Internet is een item dat puur geschikt is om kennis uit te
wisselen met prijsbewuste eigenschappen.
Onze kennis betreffende wonen en werken, is het
inrichten van de woon en werkplekken.
Materialen en produkten te gebruiken die een eigen
gezicht geven aan de woon of werkomgeving.
Prijzen van materialen en werken geven we in de door
u opgevraagde prijsopgave.
Alles is er op gericht om betaalbare adviezen en
ontwerpen aan te reiken

•

Ontwerp en interieurtekeningen worden omgezet in fotorealistische omgevingen

•

Kleur en Licht de samenhang, wat betekent dit voor u

•

Kastenwanden ruimte besparende kasten getekend in uw eigen situatie

•

Archief, ruimte besparing en overzicht hoe los u dit op

•

Zonwering, buitenzonwering, proffesionele projectschermen zijn duurzamer

Advies en ontwerp voor iedereen bereikbaar via internet is onze doelstelling.
Produkten en materiaal, waar vindt u die specials, het nieuwe of het oude.
Vragen? Wij proberen antwoorden te geven.
Via internet, prijsbewust en duidelijk, dit mag geen drempel zijn.

Durk Reinsma Binnenhuisadvies
Vloerontwerp
Interieurontwerp
Kastenwanden / Archiefkasten
Zonwering
Vloeren, natuursteen, hout, glas, tapijt, wij brengen ze in
fotorealistiche ontwerpen bij elkaar.
Zie onze website, www.vloerinfo.nl of vraag geheel
vrijblijvend informatie.
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Gothische styl

Vloer en Ontwerp
Al heel vroeg was de mens al bezig versieringen in de vloer aan te brengen en in de moderne tijd van
heden zijn ze weer gewild. Wij zijn in het bezit van talloze oude authentieke patronen, aangeleverd
door buitenlandse leveranciers, zij kunnen deze vloeren maken met moderne gereedschappen gaan ze
een oud ambacht te lijf.
Ontelbare dessins en patronen zijn door de jaren heen verzameld, van heel klassiek tot super modern.
Eigen invulling en ontwerpkennis geven een onuitputtelijke bron.
Eigentijdse en moderne dessins worden ontworpen, verschillende stijlperiodes hebben onze aandacht,
Italiaanse stijlen mogen er ook zijn, denk aan de mozaïeken van Ravenna. Ook mozaïek is weer
helemaal in. Griekse stijlen met hun warme steenkleuren, Oosterse invloeden worden natuurlijk niet
vergeten.
De vloer geeft veel mogelijkheden, of dit nu parket, marmer, glas, rubber of een ander materiaal is, de
kracht van een vloerontwerp is dat hij tijdloos is, zie het Gotische parkettableau.

PVC vloer
Ook in de moderne vloer zijn er hele mooie ontwerpen te maken, stijlvol en tijdloos.
De combinatie tussen oud en nieuw kan leiden tot hele mooie vloeren. Dikwijls worden ons
vragen gesteld over bestaande vloeren, bij verbouwingen of net gekochte bestaande woningen.
Verwijder niet zomaar een bestaande parket, natuursteen of een andersoortige vloer. U heeft
geen idee wat we hier allemaal mee kunnen.
Zit u in de situatie met een bestaande vloer en u weet niet hoe u verder moet met deze vloer,
zendt ons foto’s en wij geven antwoord op uw vragen.

Tapijt met mid-field

Ontwerp
Vloerontwerp is in ieder vertrek mogelijk, van badkamer tot fabriekshal. De winst die er gehaald
word is dat er goed over de vloer is nagedacht en vervanging hierdoor niet direkt aan de orde is.
Er zijn vloeren die al meer dan 100 jaar belopen worden, wat dat betreft is er wel iets mogelijk.
De prijs die u betaald verdient zich dikwijls zelf terug.
Bent u om wat voor redenen dan ook, aan het zoeken naar een andere vloer, neem eens kontakt
met ons op.
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Kleuradvies
Kleuren brengen orde of wanorde in een vertrek, om evenwicht aan te brengen in een vertrek,
maken we gebruik van kleuren die in harmonie opgenomen worden door de ogen.
Dan ben je geneigd om te zeggen dat felle kleuren afvallen, maar is dit de juiste gedachte.
Kleuren bepalen het evenwicht, door een optelsom van een bepaalt aantal kleuren onstaat er een
menging in de ogen die rust brengt.
Testen hebben bewezen dat het oog steeds op zoek is naar een kompleet beeld in kleur, is dit
beeld niet aanwezig dat onstaat er onrust in de ogen, dit werkt vermoeiend omdat het oog steeds
doorzoekt naar de kompleetheid van kleur.
De materie is boeiend te noemen, bent u geintresseerd, in de boekhandel is over kleuren mooie
lektuur te verkrijgen.
De samenhang tussen kleur en licht is, dat licht veel invloed heeft op kleuren. Zonlicht geeft een totaal andere sfeer dan kunstlicht.
Spelen met licht heeft tot direkt gevolg dat kleuren andere invloeden teweeg brengen. Bij een goed kleurenplan is ook een goed
lichtplan van belang.
Heeft u interresse in een kleurenplan, vraag ons er naar. Persoonlijk advies is de enige mogelijkheid, dit omdat iedere situatie anders is.
Noem alleen maar de stand van het gebouw, grote ramen, lichtinval e.d. In een algemene beschrijving kunnen we u geen indruk geven.

Kastenwanden
Op maat getekende kastenwanden betekend dat er geen ruimte verloren gaat,
economisch van indeling, gelet op de wensen en eisen van u. De kennis
hiervan is afkomstig uit de scheepsbouw.
De creatieviteit die in de scheepsvaart ten toon gespreid word is de basis voor
ons geweest om creatieve oplossingen te vinden in het benutten van ruimte.
Meubelmakers kunnen de kasten inbouwen, maar u kunt ook aan de
hand van de bouwtekening zelf de kast inbouwen.

Werken vanuit standaardsystemen in de schuifdeurkasten is een andere mogelijkheid.
Ervaringen hebben geleerd dat de uitgebalangeerde kast een meerwaarde toevoegd aan
uw woning.
Dit systeem wordt ook toegepast in de bouw van archiefkasten, waarmee u netheid en
orde in uw administratiesysteem aanbrengt. Ruimtebesparend en overzichtelijk.
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Zonwering
Wanneer u gaat nadenken over zonweringen rond uw huis is de
oorzaak dat u last heeft van de zon.
De gedachte is dan meer op de zon gericht dan op de vormgeving,
kleur en systemen.
Denk eens aan een totaalplan van zonwering, binnen en buiten in
combinatie met raambekledingen.
Uw woning krijgt meerwaarde bij een goed zonweringsplan

Om in deze dokumentatie ons kompleet werkterrein te vertellen maakt dat de dokumentatie onleesbaar wordt en voor hij u niet
interresant meer is. In vogelvlucht is het werkterrein te zien. Voor een particulier of bedrijf kunnen wij een interresante patner zijn,
wij zetten u op sporen van ideeen, dit kan vanaf een simpele vraag tot komplete interieur en/ of vloerontwerpen, kleuradvies e.d.

Durk Reinsma Binnenhuisadvies, ontwerpt vloeren en interieurs, inloopkasten, archiefkasten.
De ontwerpen zijn fotorealistisch getekend, m.a.w. wij maken foto’s van onze tekeningen.
Onze vloeren zijn bijzonder, de overgangen van verschillende materialen subtiel,
niet opvallend, maar opvallend mooi. Indelen van ruimte door ruimte gebrek is
specialistisch op te lossen met interieurs, kasten en archiefen.

Wij werken met module systemen, wat inhoudt dat opdrachten geplaatst worden in duidelijk omschreven modules. Wat krijgt u en wat
betaald u hiervoor. U kunt al uw vragen vrij stellen, wij geven daar antwoord op. Wanneer er kosten aan zijn verbonden dan vertellen
wij u dit vooraf, u kunt dan een beslissing nemen. De prijsopgave word u via de mail toegezonden, u kunt deze ondertekent retour
zenden. Betaling is op basis van een faktuursysteem, er worden geen aanbetalingen gevraagt, tenzij duidelijk is aangegeven dat dit wel
het geval is. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld, met opgave van reden.
Deze manier van werken geeft u en ons een helder en open beeld, internet kan zo een mooi medium zijn.
Op de site staan veschillende folders in pdf files, u kunt de voor u belangrijk items downloaden.
Voor verdere informatie neemt u kontakt met ons op.
Correspondentie gaat meestal via internet of de post, er kan telefonisch kontakt zijn, wanneer u dit wenst
of wij het nodig vinden komen we bij u langs om de werkzaamheden te schouwen.

