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Retro Wall
Retro Wall, authentiek, krachtig en industrieel.
Onze nieuwste pui heeft oneindige mogelijkheden,
creëer het karakteristieke en sfeervolle van de jaren
’30, of ga voor een industriële stijl met de looks van
een stalenkozijn.
Speel met de ruimte tussen de profielen en creëer de
sfeer die bij u past.
Alle looks zijn mogelijk van vintage tot modern en van
industrieel tot meer klassiek.
Dit gecombineerd met de kracht en technologie van
deze eeuw staat er binnenkort een robuuste glazen pui
bij u!
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Gaat u voor klassiek, strak, modern of industrieel? door te
spelen met de breedte en hoogte van de ruiten in combinatie
met de aluminium profielen creeërt u uw eigen sfeer.
Onderstaand zijn enkele mogelijkheden opgesteld,
Qua deurpositie is niet alleen de afmeting vrij indeelbaar, er zijn
daarnaast nog 4 verschillende deursystemen te kiezen. Te weten,
enkel- of dubbele deurpositie, een taatsdeur (pendeldeur) of een
authentiek schuifdeursysteem.
Waar werkt u de wand mee af?
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Retro Wall onderscheidt zich vanwege de vrije indeelbaarheid en de
mogelijkheid tot demonteren, dit zorgt voor een ruime variëteit aan
implementatie/invoeg mogelijkheden.
Het veiligheidsglas wordt omvat door verticaal een kader van 43mm en
horizontaal door een 38mm dik kader.
Het klikprofiel heeft inclusief het glas een wanddikte van 47mm, en kan hiermee
worden betiteld als een stevig en robuust profiel.
De doorgang in de wand is eveneens in breedte en hoogte vrij indeelbaar.
Er kan gekozen worden voor een vrije doorgang, waarbij een lijst de doorgang
door de glazen pui afscheid. Of er kan gekozen worden voor een taats, enkele,
dubbele- of schuifdeurpositie.
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everipro interior projects biedt u een veelheid aan maatwerk-oplossingen.
De in ons assortiment verkrijgbare producten komen in alle gevallen rechtstreeks bij de
“bron” /producent vandaan.
Wij onderhouden nauwe contacten met research en development afdelingen van de
desbetreffende producenten zodat onze relaties gewaarborgd zijn van de beste en meest
recente toepassingen.
Ons assortiment biedt maatwerk- interieur oplossingen in de volgende producten:
Maatwerk in systeemwanden óf het nu gaat om het eenvoudig scheiden van een ruimte óf het
compleet verzorgen van wandenplan inclusief installatie. Wij bieden een brede keuze in
materialen; gipsvinyl, melamine met 0-voeg, dubbelglas cassette wanden, enkelglas ( hol-bol
), dubbelglas met minimale profilering.
Maatwerk in kasten ( draai-, schuifdeur ), boekenkasten, dressoirs, persoonlijke berging,
werkplek . Industrieel geproduceerd door middel van een volledig geautomatiseerd proces.
Maatwerk in interieurbouw als het gaat om individuele/specifieke interieur wensen. Dat wil
zeggen dat u als klant voor alle mogelijke werkzaamheden van ontwerp, kleur- en
materiaalkeuze bij ons terecht kunt. Voor onder meer balies, pantrys, keukens,
bedrijfsrestaurant, horeca-inrichting, kasten, tafels, custom made meubilair.
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Maatwerk in zitmeubilair het met eenvoudige elementen creëren van zitvormen op maat. Met
een andere kijk op zitten, in alle vormen, kleuren en materialen. Gevormd naar, en passend
in de ruimte. Creaties die door hun eigenheid en toepasbaarheid individueel of samen een
meerwaarde vormen. De ruimte niet alleen vullen, maar ook volmaken, en daardoor meer
bieden dan zitten alleen.

Maatwerk office design óf het nu gaat om het een enkele werkplek óf het verzorgen van een
kompleet interieur inclusief installatie ( turn-key ). Wij bieden een brede keuze en de
mogelijkheid van one-stop-shopping en één vast aanspreekpunt.

Interesse?
Bel óf mail ons voor een afspraak
info@everipro.nl
06 24 656 001
Met vriendelijke groet,
everipro interior projects

Eric Ververs
Consultant/Intermediair Maatwerk Projecten

