
Gespecialiseerd in het 
adviseren, begeleiden 

en realiseren van 
interieurprojecten 
voor particulieren, 
bedrijven, zorg- en 

onderwijsinstellingen.



Promades

Promades ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij het ontwerpen van 
interieurs, bij het begroten van investeringen en bij het begeleiden van de 
realisatie van het project.

De jarenlange ervaring in de interieurinrichting zorgt ervoor dat Promades een enorme bron 
van inspiratie, vakkennis, inzicht, flexibiliteit en enthousiasme kan combineren in elk project. 
Hierdoor kan Promades een project turn-key opleveren. Het grootste voordeel is dat er één 
aanspreekpunt is met persoonlijk contact en korte lijnen. Kortom: de perfecte partner voor uw 
interieurproject.

Promades

Adviseren
Begeleiden
Realiseren



Werkwijze

PLAN & OPDRACHT

Elk project heeft zijn eigen, unieke kenmerken 
die van invloed zijn op het te maken 
interieurconcept.

ONTWERP
Met het ontwerp moet men rekening houden 
met de specifieke wensen en eisen van de 
gebruiker, maar ook met de bouwtechnische 
mogelijkheden van de ruimte.

BEGROTING
Een goede begroting is een belangrijke 
voorwaarde voor de beheersing van uw kosten.

INKOOP
Door rechtstreeks materialen en apparatuur 
in te kopen bij diverse leveranciers, kan 
Promades uw project realiseren tegen een 
scherpe en concurrerende prijs.

PRODUCTIE
Door moderne technieken toe te passen in ons 
productieproces, kunnen wij zeer efficiënt en 
prijsbewust projecten realiseren.

PLANNING
Een goede planning is een vereiste voor het 
goed laten verlopen van een project.

REALISATIE
Ons eigen montageteam zorgt ervoor dat 
uw project vakkundig en naar wens wordt 
opgeleverd.

EINDRESULTAAT
Wij willen uw project realiseren met een 
sfeer die aansluit op uw wensen. Het 
eindresultaat is daarom een goede mix van 
kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Een 
inspirerend interieur is immers de basis voor 
een prettige woon- of werkomgeving.



Wilt u meer weten? 
Neem gerust contact met ons op! 
Wij vertellen u graag meer over onze 
dienstverlening.

Promades Advies & Interieurprojecten  
Huininkmaatstraat 36
7101 HZ Winterswijk

Tel: 0543 – 200020
E-mail: info@promades.nl
Internet: www.promades.nl


