exclusieve salon
Van herenhuis tot

worden uiteenlopende interieurprojecten gerealiseerd voor zowel particulieren als bedrijven.

“Dat is de kracht van onze jarenlange samenwerking”, stelt Bert
Dokter vast. “We weten exact wat we aan elkaar hebben en stellen
dezelfde hoge eisen, waardoor we ons onderscheiden met kwaliteitsproducten, betrouwbare onderaannemers en een uitstekende
logistiek tijdens een verbouwing. Het gebeurt zelfs dat klanten ons
de sleutel van hun huis geven en zelf twee weken op vakantie
gaan. Bij thuiskomst is de verbouwing tot in de puntjes geregeld.
Een dergelijke manier van werken vereist een vertrouwensband;
die hebben we inmiddels met veel opdrachtgevers.” Stan van den
Wildenberg vult aan: “Het is belangrijk dat een ontwerp bijdraagt
aan verbetering van de leef- en werkomgeving van de opdrachtgever. Interieurarchitectuur zorgt ervoor dat ruimten in een gebouw functies krijgen, geordend worden en dat mensen zich er op
hun gemak voelen.”

Met Wildenberg interieur >> architectuur is in de loop der jaren een bijzondere samenwerking

Loungen met ontspannende geuren

Dokter Interieurbouw is een ‘createur d’interieur’. Met betrokkenheid en liefde voor ’t vak

ontstaan, waaruit inmiddels vele exclusieve metamorfoses zijn voortgekomen.

Bij hun ontwerpen voor verbouwingen hebben Dokter en Van
den Wildenberg respect voor authentieke elementen in huis. “Die
worden behouden of weer tevoorschijn gehaald. In combinatie
met een modern en minimalistisch ontwerp levert dat een verantwoord en exclusief geheel op”, licht Stan van den Wildenberg
toe. “Kenmerkend voor mijn ontwerpen is soberheid en een ogenschijnlijk eenvoudige manier van inrichten, waardoor een gevoel
van ruimte en rust ontstaat. Materialen, vormgeving en afwerking moeten daarnaast van topkwaliteit zijn. Daarom werk ik ook
graag samen met Dokter Interieurbouw.” Een prestigieus project
dat gezamenlijk werd gerealiseerd, is de verbouwing van de exclusieve salon Cestmoi’ voor huidverbetering midden in het
centrum van Breda. Hier werden drie verdiepingen omgetoverd tot
een hypermodern beautycentrum voor de zakenvrouw. “Een
ware metamorfose”, memoreert Dokter. “Op de begane grond is
een chique ontvangstruimte ingericht, wederom een contrast van
superstrak design en klassieke details. Er is een geurmachine
geïnstalleerd dat een ontspannend effect oproept. De eerste
etage is uitgerust om te loungen: dames kunnen bij de openhaard in grote banken relaxen met loungemuziek. Op de bovenste
verdieping zijn de behandelruimtes. In acht weken tijd hebben
we met een uitgekiend concept het gehele interieur op maat
gemaakt. Door alle onderaannemers, van de buitenschilder tot
de elektricien met zorg te kiezen en aan te sturen, is het mogelijk
om in zo’n korte tijd een pand te verbouwen en interieur en architectuur naadloos te laten integreren. Voor ons zijn dit uitdagende
objecten, waar we ons als specialisten graag mee op de kaart
zetten.”

Dokter Interieurbouw
Persoonlijke benadering, betrokkenheid én vakmanschap. Sleutelwoorden voor zowel Bert Dokter, directeur van Dokter Interieurbouw
uit Barneveld als voor Stan van den Wildenberg, interieurarchitect en
eigenaar van Wildenberg interieur >> architectuur uit Leusden. Beiden
hebben een grote passie voor hun vak en als samenwerkend duo leidt
deze bevlogenheid tot oogstrelende resultaten op het gebied van
interieurinrichting, aan- en verbouwingen en complete renovaties.

58

Inmiddels hebben de twee experts door heel Nederland een imposante
klantenkring opgebouwd: particulieren en bedrijven doen dankzij de betrouwbare en voortvarende aanpak graag een beroep op hun expertise.

Bellstraat 10, 3771 AH Barneveld
Tel: 0342-400111, fax: 0342-400222
info@dokterib.nl, www.dokterib.nl

Wildenberg interieur >> architectuur
Van schets tot oplevering
Opdrachtgevers die Dokter en Van den Wildenberg benaderen,
worden begeleid vanaf de eerste schets tot aan de oplevering.

Hamersveldseweg 2, 3833 GP Leusden
Tel: 033-4450111, fax: 033-4450112, GSM: 06-50295923
info@vandenwildenberg.nl, www.vandenwildenberg.nl
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