
Over De Projectinrichter:  

De Projectinrichter B.V. is sinds 2003 gespecialiseerd in kantoor- en projectinrichting en als onafhankelijk 

inrichter bieden zij meer dan 250 merken op het gebied van kantoormeubelen en projectstoffering.  

Als specialist in inrichten, adviseren zij in het gezamenlijk creëren van een toekomstgerichte, duurzame 

en efficiënte werkomgeving. 

Naast de showroomvestiging in Purmerend en Rotterdam, beschikt De Projectinrichter B.V. over een 

eigen logistiek. Door de ruime collectie, ook te vinden op de website www.deprojectinrichter.com, 

kunnen zij de wensen van interieurarchitecten, adviseurs, ontwerpers en directe opdrachtgevers uit het 

bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de overheid invullen. 

 

 

 

Purmerend, 4 januari 2017 

Topjaar voor De Projectinrichter 

De Projectinrichter sluit 2016 af met recordomzet. 

Met de koers die De Projectinrichter in 2015 inzette leverde dit voor 2016 een 

recordomzet op. Meer aandacht voor de verschillende doelgroepen, zoals 

interieurarchitecten, projectmanagementbureaus en zakelijke markt èn het 

uitbreiden van het tender- en aanbestedingenteam zorgde voor meer en grotere 

orders.  

In 2016 heeft De Projectinrichter, samen met verschillende partijen, onder andere de 

kantoren van Segway, Atlassian, Zumtobel, Service Now, Holland & Barrett, Zetacom, 

TAQA, Social Blue, Algemene Onderwijsbond, IGT en Shimano Benelux ingericht.  

In het gemeentehuis van Purmerend is 5000 m² projecttapijt en 600 m² marmoleum 

gelegd en 15 filialen van De Hypotheker zijn voorzien van een nieuwe vloer met PVC-

stroken en tapijttegels. Ook het Graafschap Collega in Doetinchem hebben we 

voorzien van 1500 m² tapijt. 

 

De bijbehorende personele groei bleef ook niet achter en inmiddels werken er 27 

medewerkers in de showroomvestigingen Purmerend en Rotterdam. Allemaal 

experts binnen hun vakgebied.  

 

Groei in projectstoffering 

Naast het leveren van kantoormeubelen stond 2016 in het teken van 

projectstoffering. Op de website www.deprojectinrichter.com/projectstoffering staan 

inmiddels 1000 producten van o.a. raambekleding tot harde vloeren en  

projecttapijt en informatie over systeemwanden. In de showrooms zijn de meest 

actuele en complete stalen te zien èn te voelen. 

Vanaf dit jaar werken we met twee experts voor projectstoffering, zodat De 

Projectinrichter nog beter in kan spelen op de wensen en behoeftes om een 

compleet pakket voor kantoorinrichting te realiseren. 

 

 

 

Voor meer informatie:  

088-650 1234 

info@deprojectinrichter.com 

www.deprojectinrichter.com/pers 
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