
KANTOOR 
INSPIRATIE



Het kantoor is de plek waar veel mensen heel wat uren van de 
week doorbrengen. Het is daarom belangrijk dat dit een fijne 
en inspirerende omgeving is. Kantoormeubels zijn enerzijds 
functioneel, maar geven ook een bepaalde uitstraling. 
Daarnaast verhoogt een goed ingerichte werkomgeving de 
effectiviteit, creativiteit en positiviteit van medewerkers.

Weij Maatwerk & Interieur verzorgt al ruim 10 jaar meubels 
op maat voor de inrichting van een kantoor. In deze brochure 
vind je volop inspiratie en delen we de trends op het gebied 
van kantoorinrichting. Ben je er nog niet helemaal uit welke 
uitstraling je zoekt? Wij denken graag met je mee. Neem 
contact met ons op of plan een bezoek aan onze showroom.

Weij Maatwerk & Interieur
contact@weijbv.nl
+31(0)165 - 795005

Rijksweg-Zuid 79
4715 TA Rucphen

 MAAT WERK
        & IN TERIEUR

kantoor





TEAM ROCKSTARS IT 
’S-HERTOGENBOSCH
Het workcafe bij Team Rockstars IT is helemaal opgeknapt! De ruimte is 
aangekleed met tafels van de houtsoort wagondelen. Wagondelen zijn eiken 
planken die de tand des tijds hebben doorstaan. Dit exclusieve hout kan tot 
wel 100 jaar gediend hebben in goederenwagons. Het doel van deze planken 
was om zo lang mogelijk te blijven zitten en daarom werden er allerlei bouten 
in gebrand. Het gevolg hiervan is dat er nu gaten in het hout zitten, die diep 
zwart van kleur zijn.

De wagondelen tafels zijn een zekere eyecatcher in dit interieur. Het hout is 
oud, heeft veel doorstaan en zit barstensvol karakter. Je voelt dat dit hout 
geleefd heeft. Elke plank is anders en dat geeft het interieur een authentieke 
uitstraling.

Door gebruik van wagondelen tafels in verschillende afmetingen en vormen, 
denk  aan vierkant, rechthoekig en rond, merk je meteen op dat de sfeer een 
stuk levendiger wordt. Zo heb je een plekje voor je medewerkers waar met 
plezier en ontspannen gewerkt kan worden.





EASY CUBE (VIA FRANSE AGENCY) 
AWANS
In het Belgische plaatsje Awans hebben wij een prachtige tafel mogen leveren 
van maar liefst zes meter lang! Deze tafel is gemaakt van rustiek eiken.

Onze rustiek eiken planken zijn afkomstig uit Europese bossen die onder 
goede toezicht worden gekapt. Enkel de planken die van goede kwaliteit zijn 
komen hier terecht zodat ze tientallen jaren mee kunnen gaan. De planken 
zijn goed te bewerken en te behandelen. Natuurlijk heeft het ruwe hout veel 
karakter, maar voor een kantoortafel zijn gladde planken een stuk handiger. 
Daarom wordt het hout geschaafd, gezaagd en geschuurd. Hierdoor worden 
de planken aan alle kanten glad en zijn er geen aanwezige splinters meer.

Rustiek betekent dat er mooie noesten en mogelijk kleine scheurtjes in het 
hout zitten. Dit geeft het hout een robuuste uitstraling. Om een strak en 
glad resultaat te krijgen is het mogelijk om de scheuren en noesten te laten 
opvullen met zwart stopsel.





WOLFRAM CHAIN
OUD-GASTEL
Bij Wolfram Chain hebben ze de vergaderruimte en kantine een make-
over gegeven. Weij Maatwerk & interieur heeft de nieuwe meubels mogen 
verzorgen.

In de vergaderruimte is een rustiek eiken boomstamtafel van drie meter 
lang geplaatst. De tafel heeft een stalen U-frame met een kokermaat van 
10x8cm. Hierdoor krijgt de tafel een mooie robuuste uitstraling.

In de kantine is een pooltafel en hoge tafel geplaatst. De hoge tafel, ook wel 
bartafel, geeft de kantine een luchtig en ruimtelijk effect.

De QR-codes op de vorige bladzijdes geven een kijkje in de vergaderruimte 
en kantine.





SMS Metaal Service
ROOSENDAAL
Bij SMS Metaal Service hebben wij de wanden en bar mogen bekleden 
met Barnwood. Barnwood planken zijn stijlvolle en trendy eiken planken 
die een tweede leven krijgen. Het hout is is afkomstig uit oude Canadese 
schuren en boerderijen en zijn door de jaren heen verweerd. Barnwood 
heeft een rustieke uitstraling door de diepe groeven en het geleefde 
uiterlijk. Deze look zorgt voor een industriële uitstraling.





MEDIAWATER
HILVERSUM
Het is de hit van dit moment! We hebben 
het over de visgraat of hongaarse punt. Bij 
Mediawater in Hilversum hebben wij een 
grote tafel geleverd met een hongaarse 
punt. Een visgraat of hongaarse punt 
patroon heeft een luxe uitstraling, maar 
is wel een stuk drukker dan een tafel met 
rechte planken. Ze worden daarom vaak 
gecombineerd met een rustige vloer.





POESIA (VIA FRANSE AGENCY) 
LEVAILLOIS-PERRET
Een grote robuuste vergadertafel of een stoere stamtafel voor in de kantine: 
lange tafels zijn ideaal om een grote groep collega’s tegelijk te ontvangen. 
Geen geschuif van tafels en stoelen meer, maar direct aan de slag. 

De tafel hiernaast is geleverd bij Poesia, in Frankrijk. Het blad is gemaakt van 
boomstamdelen en heeft een lengte van 520cm en een breedte van 100cm. 
De randen zijn subtiel golvend en helemaal glad afgewerkt. Het blad wordt 
ondersteund door een drietal zwarte stalen A-frames.







INOFEC 
ROOSENDAAL

Staal, beton en hout: een match made in heaven! Het 
één kan niet zonder het ander. De combinatie van 
deze drie materialen geven een mooi contrast en veel 
warmte in het interieur.

Bij Inofec is Roosendaal hebben wij deze materialen in 
de hele ruimte doorgevoerd. Bij binnenkomst is gelijk 
de stoere eiken boomstamtafel met stalen frame te 
bewonderen. Even verderop staat een bar van beton 
cire, ook wel beton look. Hoewel massief beton voor een 
super stoere look zorgt, heeft een massief betonnen 
blad al gauw een gewicht van 120kg per vierkante meter. 
Dit gewicht maakt de bar al snel onverplaatsbaar. Om 
de industriële look van beton te behouden, maar het 
gewicht te verminderen, wordt beton cire gebruikt. 

Naast de tafel en een bar hebben wij ook twee stalen 
kasten geleverd. Deze kasten, ingelegd met hout, 
kunnen bij ons in iedere gewenste afmeting en design 
worden gemaakt. Dus een kleine kast, grote kast, 
smalle kast of een complete wandkast, alles kan 
helemaal op maat worden gemaakt.



MAGNUM HEATING 
(VIA INOFEC)
THOLEN
Wist je dat hoogteverschillen het interieur 
een speels effect geven? Deze ruimte bij 
Magnum Heating is daar een goed voorbeeld 
van. Hoe meer vloer je onder een tafel kunt 
zien, hoe ruimtelijker de ruimte oogt. De 
industriële lampen en stalen deur zorgen 
samen met de tafel voor een fijne sfeer.



UMBRIO 
MAARSSEN
Een stalen deur is dé trend van dit moment. Het 
spreekt aan omdat het minimalistisch en industrieel 
oogt. Een kantoor moet steeds lichter zijn. Niet 
opgesloten, maar juist lekker ruim. Met stalen deuren 
met glas erin link je ruimtes aan elkaar. Daardoor 
oogt het groter en accentueer je de ruimte.

Stalen deuren heb je in allerlei soorten en maten. 
Voor het kantoor van Umbrio hebben wij stalen 
kozijnen met scharnierdeuren geproduceerd. Maar 
denk ook eens aan luxe deuren zoals taatsdeuren en 
schuifdeuren. Ook betreft de vakverdeling is de keuze 
eindeloos. Kies je ervoor om één grote ruit in de deur 
te plaatsen of kies je voor 2, 3, 4 of 10 vakken?

Voor een stalen deur met glas is het erg belangrijk 
dat ze precies op maat worden gemaakt. Een houten 
deur kan makkelijk worden ingekort, maar een stalen 
deur moet dan opnieuw worden gelast. Iets waar 
niemand op zit te wachten. Hoe zorgen wij ervoor dat 
de deur precies met de juiste maten wordt gemaakt? 
Vaak sturen wij één van onze medewerkers om in te 
meten. Dit gebeurt door middel van lasers die tot de 
halve millimeter nauwkeurig kunnen meten.



DUTCH BLUE 
DORDRECHT
Hoe meer stopcontacten, hoe beter, dachten ze bij Dutch Blue. Op elke werkplek zijn 
er immers meerdere stopcontacten nodig. Naast dat er stopcontacten nodig zijn voor 
apparaten, zijn USB en HDMI aansluitingen ook steeds populairder geworden. Voor 
een optimaal gebruiksgemak zijn deze aansluitingen in één stekkerdoos verwerkt.  
Een ingebouwde stekkerdoos in een bureau kan een goede aanvulling zijn voor het 
optimaliseren van een werkplek. Een inbouw stekkerdoos kan op elke gewenste positie 
in het bureaublad gemonteerd worden.



SPOC
BREDA
Demp het geluid in stijl. Deze Akupanelen 
bij Spoc zorgen voor een betere akoestiek 
én geven een boost aan het interieur. 
Akupanelen zijn opgebouwd uit meerdere 
lagen. Het zwarte vilt, gemaakt van 
gerecyclde flessen, zorgt voor een 
hoog contrast met een echt eiken- of 
notenhouten toplaag. Hierdoor komen de 
rechte randen voor het 3d effect beter tot 
zijn recht.



INDEPENDER 
HILVERSUM

 
Voor het geval je het gemist hebt: planten zijn dé 
interieur accessoire trend van het moment. Als we het 
hebben over decoratie, dan komt negen van de tien 
keer wel een kamerplant voorbij. Maar wat we steeds 
vaker zien, is dat hier slim en origineel mee wordt 
omgegaan. Geen planten op een vensterbank, maar 
aan het plafond!

En hoe leuk is dat gedaan bij Independer? Het plafondrek 
met (kunst)planten zorgt voor warme sfeer. Het rek 
is gemaakt van betongaas en staal. Dit is vervolgens 
zwart gecoat om een industrieel effect te krijgen. De 
planten zorgen uiteindelijk voor een speelse omgeving.     
 



KUKLA
BREDA
Ergonomie is een belangrijk onderwerp 
geworden bij het kiezen van een bureau. 
Voor Kukla hebben wij daarom diverse sta-zit 
bureau’s gerealiseerd. 

Voor de afmetingen van de ideale tafel is je 
lengte, de beschikbare ruimte en het aantal 
personen dat aan tafel zit heel belangrijk. Een 
tafel of bureau heeft een standaard hoogte 
van 76cm. Toch hebben mensen de laatste 
jaren behoefte gekregen naar tafels in andere 
maten. Een sta-zit bureau is daarom de ideale 
oplossing.



STUDENT EXPERIENCE
AMSTERDAM
Een plek waar medewerkers kunnen ontspannen, dat kan uiteraard ook 
buiten! Deze Douglas banken hiernaast zijn op maat gemaakt voor Student 
Experience.

Douglas hout is op grote schaal te koop en is heel breed toepasbaar. Het 
wordt veelal buiten gebruikt voor bijvoorbeeld schuttingen, tuinhuisjes, 
terrassen en veranda’s. 

Wanneer je het Douglas hout niet behandeld gaat het al zo’n 10-15 jaar mee.  
Maar je kunt er meer uithalen wanneer je het hout goed behandeld. Het 
Douglas hout kan er dan tientallen jaren prachtig uitzien.



RENEWI: 
RUCPHEN

Voor Renewi hebben wij voor in de 
vergaderruimte een grote rustiek eiken 
boomstamtafel met stalen poten mogen 
produceren.

CRAZE (VIA INOFEC)
BREDA
Voor het bedrijf Craze, gevestigd in Breda, 
hebben wij een groot aantal tafels mogen 
leveren voor in de kantine.


