Interieurs met

ZORG

Over ons

OVING is al 50 jaar adviseur en leverancier van
interieur voor de zorgsector. Bij onze adviezen
houden wij rekening met het type zorg. GGZ,
Seniorenzorg, zorg voor mensen met een
beperking en ziekenhuiszorg hebben iedere een
specifieke aanpak nodig.
Daarbij leveren wij zowel op product niveau als
op project niveau. U kunt dan bijvoorbeeld voor
de bestelling van één tafel, stoel of kast bij ons
terecht, maar ook voor een compleet ontworpen
inrichting van een ruimte of gebouw!
Daarbij houdt onze ontwerpstudio rekening met
ergonomie, lichtinval en verkeersstromen. Ieder
project wordt begeleid door een vast
contactpersoon, uw projectadviseur en een
interieurarchitect.
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WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
Naast het leveren van alles tussen vloer
en plafond voor uw zorgorganisatie
hebben
wij
ook
onze
eigen
ontwerpstudio. We vertalen uw wensen
& eisen graag tot een passend ontwerp.
Waarbij alle elementen op elkaar
afgestemd zijn.
Dit doen wij door middel van bijv. een
concept/sfeerplan, plattegronden, 3D
impressies
en
een
materiaal,kleurvoorstel.

In het geval van nieuwbouw nemen we de
bouwtekeningen als leidraad.

Een interieur vertelt veel over de
identiteit van de organisatie. We streven
er dan ook naar om voor iedere klant
een maatwerk concept te ontwikkelen.
Dit begint met een goed gesprek. Over
uw organisatie, over de gebruikers, over
de sfeer die jullie graag willen uitstralen,
over de wensen en eisen m.b.t. de
inrichting.

We geven een onafhankelijk advies wat past
binnen het gestelde budget en voldoet aan
de functionele & facilitaire eisen.

Het liefst zien wij de ruimte(s) met eigen
ogen. Zo'n eerste kennismaking zou dus
goed op locatie kunnen plaatsvinden
zodat wij direct een goed beeld hebben.

Daaropvolgend maken we een passend
interieur plan, waarbij rekening wordt
gehouden met onder andere de volgende
aspecten:

Vloeren
Meubilair

Verlichting
Raambekleding

Akoestiek
Onderhoud

Het advies geven dat er voor zorgt dat
bewoners, cliënten en personeel in een
optimale leef- en werkomgeving vertoeven is
onze kerntaak. Daarvoor zijn uiteraard
producten nodig. Een selectie uit onze basis
collectie vindt u op onze website in specifieke
product brochures. Zoekt u iets speciaals?
Laat het ons weten! We kunnen ook meubels
voor uw organisatie op maat maken.

Een greep uit onze collectie...

Op zoek naar een bepaald type meubelstuk? Ons meubelassortiment is
erg groot. Neem gerust contact met ons op en dan zorgen wij ervoor dat
u de juiste product brochure en informatie ontvangt. (Deze kunt u ook
terug vinden op onze website)
Wij zijn graag behulpzaam bij het vinden van het juiste model en met
daarvoor mooie en geschikte materialen/kleuren!
We begrijpen dat het lastig kan zijn om een meubelstuk van een
afbeelding te beoordelen. We kunnen er voor zorgen dat u het model
bijv. op locatie kan uitproberen of wees welkom in onze zorgshowroom.
Daar hebben wij een groot gedeelte van onze collectie getoond!

REFERENTIE LIJST

zorgsector

Enkele referenties;
Alliade zorggroep
Amstelring zorggroep
Baalderborg Groep
Cosis
De Noorderbrug - ’s Heerenloo
De Zijlen
Dignis
Frion zorg
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
Icare
Lentis
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Saxenburgh Groep
Stichting Sprank

Stichting de Trans
Treant Zorggroep
Trajectum
Tjongerschans Heerenveen
VanBoeijen
Visio
WZU Veluwe
WZC IJsselheem
Woonzorg Nederland
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Zorggroep Drenthe
Zorggroep Tangenborgh
Zorggroep Vitez
Zorggroep Noorderboog
Zorggroep Meander

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u specifieke
wensen? Laat het ons weten. Neem contact met ons op met 1 van
onze projectadviseurs
ARJAN AITINK

LOURENS VAN ESCH

projectadviseur zorg

projectadviseur zorg

06 53 22 81 97
a.aitink@oving.net

06 53 67 69 52
l.p.vesch@oving.net
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