dé interieurspecialist
Zoekt u een origineel meubelstuk voor
uw woning, bedrijf of instelling? In een
afwijkende vorm, materiaal, maatvoering
en/of afwerking?
Dan bent u bij Coenen concept aan het juiste
adres! Wij zijn sinds jaar en dag dé interieurspecialist voor particulieren, bedrijven en
instellingen. We maken meubels in de breedste
zin van het woord, van tafels, tv-meubels en
boekenkasten tot keukens en badkamers.
Indien gewenst nemen wij uw hele interieurconcept uit handen, maar we kunnen ook

samen optrekken in een project.
Of u nu kiest voor een strak en minimalistisch
interieur of voor een klassieke inrichting, wij
ontwerpen en produceren graag uw meubelstuk op maat. U bent hierbij verzekerd van een
optimale kwaliteit, originaliteit en detaillering.
Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent
én blijft over onze ontwerpen. We besteden dan
ook veel aandacht aan onze aftersales, met
persoonlijk contact en service op maat. Zodat u
zo lang mogelijk van uw meubels kunt genieten.

wij bijten ons graag
vast in uw ideeën!

burg. uyenstraat 27a 5581 jc waalre 06 198 663 84 info@coenenconcept.nl www.coenenconcept.nl
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De tandarts-, mondhygiëne- en orthodontiepraktijken van vroeger - strak en sober wit verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.
Geen wonder, want de mogelijkheden om
hygiëne, ergonomie en sfeer te combineren,
zijn vandaag de dag eindeloos.
Een hygiënische, eenvoudig te reinigen
omgeving kan dan ook perfect samengaan
met verfrissende kleuren, robuuste materialen
en een sfeervolle inrichting, die ervoor zorgen
dat u en uw patiënten zich prettig(er) voelen.
Is uw tandarts-, mondhygiëneof orthodontiepraktijk toe aan
een nieuwe uitstraling?
Van idee tot realisatie bent u bij Coenen
concept aan het juiste adres. Hoe groot of hoe
klein uw praktijk ook is. Wij denken graag met

uw mee over een interieur op (uw) maat, van
receptie tot wachtkamer, sterilisatieruimte en
behandelkamers. Het resultaat? Een fris,
duurzaam, slijtvast en ergonomisch interieur,
waarmee u jarenlang vooruit kunt.
Indien gewenst voeren wij onze werkzaamheden in de vakantieperiodes uit. Daarnaast
bieden wij de mogelijkheid om uw interieur per
ruimte te vernieuwen, met zo min mogelijk overlast, zodat uw praktijk gewoon open kan blijven.
Wij bijten ons graag vast in uw ideeën!
Aan het interieur van een tandarts-, mondhygiëne- en/of orthodontiepraktijk worden
strenge eisen gesteld. Maar ook binnen
die eisen zijn de mogelijkheden eindeloos.
Mogen wij u verrassen?

‘de mogelijkheden om hygiëne, ergonomie en sfeer te combineren, zijn vandaag de dag eindeloos’
Wij hebben o.a. al de volgende praktijken ingericht: Tandartsenpraktijk Jacobs en Kelgtermans - Valkenswaard,
Orthodontiepraktijk - Eindhoven, Hensen Dental Design - Weert, Venema en Wolters tandartsen - Helmond
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