Kies voor een
buitengewoon interieur
‘Eliëns lnterieur projecten is gespecialiseerd in de levering
en plaatsing van afwerkvloeren, alle soorten vloerbedekking,
gordijnen en zonwering. Of het nu gaat om grote of kleine
projecten; wij staan altijd garant voor kwalitatief hoogwaardig maatwerk en een aantrekkelijke prijs. Voor inspiratie
en deskundig advies kunt u doordeweeks terecht in onze
showroom.
Wij zijn volledig onafhankelijk: Eliëns levert producten
van alle gerenommeerde fabrikanten. Als één van de
grootste spelers op de Nederlandse markt vormen wij
een betrouwbare partner met uitgebreide expertise in zowel
nieuwbouw- en renovatie- als onderhoudsprojecten.

eurocol

repareren
egaliseren
lijmen

Forbo Eurocol BV
T +31 (0)75 627 16 00
www.eurocol.com
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Van advies tot ontwerp en van uitvoering tot nazorg;
Eliëns verzorgt het gehele proces. Wij zijn uitermate flexibel
en wij nemen u zoveel mogelijk werk uit handen. Bij Eliëns
hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact met onze
klanten.
Eliëns is in 1928 opgericht. Wij bouwen op tientallen jaren
kennis en ervaring; nog altijd op basis van dezelfde typisch
Brabantse hardewerkersmentaliteit. Tegelijkertijd gaat Eliëns
met zijn tijd mee. Wij zijn helemaal klaar voor de toekomst.’
Philus van Laarhoven en Geertjan Kolen,
directie Eliëns lnterieur projecten BV
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Vloeren op maat
Voor iedere situatie levert Eliëns een passende vloer. Wij
hebben de kennis en kunde in huis om u desgewenst te
voorzien van professioneel advies. Bij Eliëns kunt u terecht
voor alle soorten vloeren. Omdat wij niet gebonden zijn aan
enig merk of bedrijf, leggen wij producten van alle marktleiders in de branche.

Ondervloeren

Wij leggen ondervloeren van anhydriet en zandcement.
Ook de plaatsing van een voorbewerkte ondervloer behoort
tot de mogelijkheden. Ondervloeren dienen als basis voor
de afwerkvloeren.

Afwerkvloeren

Op het gebied van afwerkvloeren leveren en leggen wij o.a.
linoleum, pvc, rubber, tapijt, tapijttegels, pvc-stroken, parket
en gietvloeren. De keuze voor het soort vloer is afhankelijk
van verschillende aspecten; waaronder het gebruikersdoel,
de intensiviteit van het gebruik, de materialen die op
de vloer geplaatst worden en de gewenste akoestiek.
Uiteraard is het heel goed mogelijk om verschillende typen
afdekvloeren in hetzelfde project met elkaar te combineren.
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Gordijnen en zonwering
Eliëns beschikt over een specialistische afdeling voor gordijnen en zonwering. Wij leveren producten van alle vooraanstaande leveranciers. Onze gordijnen en zonweringen zijn
vervaardigd van hoogwaardige materialen en voldoen aan
de strengste veiligheidseisen. Onze vakmensen zorgen ervoor dat alles nauwkeurig wordt ingemeten en netjes wordt
opgehangen.

Breed assortiment

In ons assortiment vindt u onder meer separatiegordijnen,
vitrage, overgordijnen, verticale lamellen, horizontale

6

lamellen, plisse, rolgordijnen en houten jaloezieën.
Onze gordijnen en zonweringen zijn leverbaar in
combinatie met uiteenlopende ophangsystemen.

Op maat gemaakt

Omdat elk pand anders is, levert Eliëns altijd maatwerk.
Voor elk mogelijk project - renovatie of onderhoud - staan
onze professionele medewerkers voor u klaar met deskundig productadvies. Indien gewenst adviseren wij over de
brandveiligheidsklasse en het materiaal dat het beste bij uw
situatie past.

Specialist in vinyl vloeren
& wandbescherming
& leuningen
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Indrukwekkend klantenbestand
Eliëns beschikt over een zeer uitgebreid klantenbestand. Voor diverse klanten vormen wij al jarenlang een betrouwbare
partner in uiteenlopende projecten.
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Onderwijs

Horeca en sport

• Technische Universiteit
Eindhoven / Delft

•	Hotel Mercure
Arthur Frommer
Amsterdam

• Politieacademie
Landelijk

• De Telegraaf
Eindhoven

• Hunkemöller
Landelijk

• Getronics
Diversen

• Wonen Parkstad
Heerlen

• Perry Sport
Landelijk

• Campanile Hotel
Diversen

• SEAT
Leusden

• Prenatal
Landelijk

• Okura Hotel
Amsterdam

• Akzo Nobel
Boxmeer

•	Museum Boymans van
Beuningen
Rotterdam

• Radboud Universiteit
Nijmegen

•	Hotel-Restaurant
De Swaen
Oisterwijk

Dienstverlening

Overheids
instellingen

• ROC Midden Nederland
Utrecht

• Novotel
Maastricht

• Achmea / Zilveren Kruis
Noordwijk

• Belastingkantoor
Roermond

• Haagse Hogeschool
Den Haag

•	Recreatiepark
“Klein Vink”
Arcen

• ING bank
Diversen

•	Belastingkantoor
+ Kadaster
Eindhoven

• Erasmus Universiteit
Rotterdam
• Tilburg University
Tilburg
• Hogeschool
Amsterdam

• Muziekcentrum
Eindhoven

Welzijn en
gezondheidszorg

• Thermae 2000
Valkenburg

• Concertgebouw
Amsterdam

•	Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Den Haag

•	Maxima Medisch Centrum
Eindhoven / Veldhoven

• Pathé bioscoop
Helmond

• MECC Congrescentrum
Maastricht

• Nederlandse Ambassade
Moskou

•	Albert Schweitzer

• Amsterdam ArenA

• Hoofdkantoor Rabobank
Eindhoven

• Brandweerkazernes
Eindhoven

• Eindhoven Airport
Eindhoven

•	Arrondissementsrechtbank
Roermond
• Gerechtsgebouw
Alkmaar / Arnhem /
	
Breda

Ziekenhuis
Dordrecht / Sliedrecht
/ Zwijndrecht

Amsterdam

Kantoor

• Flevo Ziekenhuis
Almere

• Hoofdkantoor Philips
Amsterdam

•	Nederlandse Spoorwegen
Diversen

• AMC
Amsterdam

• Evoluon
Eindhoven

• Radio Wereldomroep
Hilversum

• AZM
Maastricht

• DSM
Heerlen / Zwolle / Delft

• LUMC
Leiden

• Philip Morris
Breda

• ABN AMRO
Amsterdam / Breda /
	
Zwolle

• UMC
Utrecht

• Shell
Den Haag

• Deloitte & Touche
Eindhoven / Amsterdam

•	Philips HighTech Campus
Eindhoven

• Moret Ernst & Young
Eindhoven

• Hoofdbureau Politie
Tilburg
• Gemeentehuis
Maasbracht / Oss /
	
Veenendaal / Helmond
• TNO / NTIG
Utrecht

Winkelketens

•	KPN XL
(business centers)
Landelijk
• KPN (winkels)
Landelijk
• Dela
Eindhoven
•	Simonis en Buunk
Kunsthandel
Ede
• Rabo Facet
Best
•	Schouwburg
Cultuurcentrum
Amstelveen
• Amicon
Diversen
• DSM Research
• Telfort (winkels)
Landelijk
• Hans Anders
Landelijk
• Kijkshop
Landelijk
• V&D warenhuizen
Landelijk
• Hema
Landelijk
• Sligro
Landelijk

• Lindessa
Landelijk

DIBA GROEP

DIBA HOME
PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

V L OEREN M ET EEN M I SSI E

KUNSTSTOFVLOEREN
VOOR ELK PROJECT

DIBA HOME
PROFESSIONEEL IN VLOERTECHNIEK

0413  27 41 05 WWW.DIBAGROEP.NL
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Kwaliteit en duurzaamheid
Bij Eliëns vormen kwaliteit en duurzaamheid centrale uitgangspunten van onze bedrijfsvoering. Onder duurzaamheid
verstaan wij naast zorg voor het milieu, ook de wijze waarop
wij als bedrijf met personeel en veiligheid omgaan.

Kwaliteitsverbetering

Eliëns werkt volgens vooraf vastgestelde procedures; altijd
met dezelfde kwaliteitseisen. Deze processen worden geborgd door ons ISO 9001-gekwalificeerde kwaliteitssysteem.
Bij elk project wordt de zorg en de nazorg gemeten, evenals
de klanttevredenheid. Op basis van deze resultaten wordt
onze projectaanpak indien noodzakelijk aangepast.
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Zorg voor het milieu

Waar mogelijk werkt Eliëns samen met duurzame partners.
Onze vloerbedekkingen zijn grotendeels gemaakt van gerecyclede materialen. Wanneer wij oude vloeren eruit slopen
sorteren wij het snijafval voor hergebruik. Voor het beheersen
en verbeteren van onze milieuprestaties is de ISO 14001norm leidend.

Veiligheid en personeel

Eliëns is VCA*-gekwalificeerd: wij staan voor veilig werken
in een veilige omgeving, samen met alle betrokkenen. Bij
Eliëns leiden wij onze eigen medewerkers op. Leerlingen
van diverse scholen in de regio bieden wij stage- en werkervaringsplekken aan. Daarnaast zijn wij lid van MVO Nederland en De Normaalste Zaak. Wij vinden dat iedereen een
kans verdient op deelname aan de arbeidsmarkt.

nora®, uw partner in de
gezondheidszorg.
Goed om te weten dat er een specialist is!
De aantrekkelijke rubber vloerbedekkingen van nora® zijn de eerste keuze bij de inrichting
van ziekenhuizen. Niet alleen bieden ze een aantrekkelijk design, maar ook alle belangrijke
technische eigenschappen die ziekenhuizen nodig hebben voor hun dagelijkse werk.
Bel ons op. Wij adviseren u graag!

Kantoor Nederland
nora ﬂooring systems B.V.
Kaatsheuvel
T.: 0416-286140
www.nora.com/nl

PVC-vrij
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Doordachte projectaanpak
Van aanvraag tot advies, van planning tot uitvoering en van
oplevering tot nazorg; Eliëns verzorgt het complete proces
van a tot z. Wij staan er garant voor dat elk project correct
en keurig op tijd wordt afgerond.
Voor u als klant vormt onze projectleider het vaste aanspreekpunt. Dit draagt bij aan een goede communicatie en
maakt het mogelijk om snel en efficiënt te handelen. Naast de
projectleider bestaat het team van Eliëns uit een uitvoerder en
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één of meerdere stoffeerders. Wij zetten altijd dezelfde ploeg
vloerenleggers op een specifiek project.
Gedurende het project zorgen wij ervoor dat uw normale
werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden.
Onze medewerkers proberen de overlast tot een minimum te
beperken. Mochten er tijdens de werkzaamheden calamiteiten
ontstaan; dan spelen wij hier direct op in. Wij nemen alle benodigde maatregelen om de opleveringsdatum alsnog te halen.

Duurzaamheid?
Een kwestie van doen.
Cube it Simple: het duurzame verpakkingsconcept voor UZIN lijmen

Eliëns biedt op alle producten standaard vijf jaar garantie
volgens leveringsvoorwaarden. Moet er snel iets gerepareerd worden; dan pakken wij dit binnen een dag op.

Gerecycled
karton

Minder én
gescheiden afval

U heeft een
streepje voor bij
aanbestedingen

Efﬁciënt
in transport
en opslag

Voor de meest
gebruikte
UZIN lijmen

Meer info? Kijk op www.uzin.nl

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Interieurontwerp: D/Dock

Wij maken het verschil met ons gedegen advies. Eliëns
adviseert welk product het beste bij uw situatie past; maar u
kunt ook bij ons terecht voor tips over onderhoud en schoonmaak. Op dit gebied werken wij samen met diverse partners.

SLIPVAST

SLIJTVAST

SUPERSTERK

Met de duurzaam
geproduceerde vloeren
van Expona heeft u
gegarandeerd jarenlang
een prachtige vloer, ook
bij intensief gebruik.

CHECK LEOXX.NL/EXPONA
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PROJECT

Philips High Tech Campus
In opdracht van Compass Group verzorgde Eliëns de vloerbedekking in Italiaans Restaurant Al Fresco op de Philips
High Tech Campus in Eindhoven. Self-service Restaurant
Al Fresco is te vinden in The Strip; het kloppend hart van de
campus.

Dankzij de unieke fototechnische reproductie van Leoxx
Expona heeft deze pvc-vloerbedekking een verrassend
natuurlijke uitstraling. In Al Fresco is de vloerbedekking
zorgvuldig afgestemd op de rest van het interieur, waarmee
een bijzonder warme sfeer is gecreëerd.

Het interieur van Restaurant Al Fresco is ontworpen door
Vijverborgh Horeca Adviseurs & Ontwerpers in samenwerking met D/DOCK Design Development. Voor Restaurant Al
Fresco is gekozen voor een Leoxx Expona vloerbedekking
met drie verschillende motieven: Amber Classic Oak, White
Oak en Dark Recycled Wood Mix.

Expona is reukloos, onderhoudsvriendelijk en uitermate
duurzaam. Deze hoge kwaliteit pvc-vloeren zijn bestemd
voor intensief gebruik. Expona heeft een hoge stroefheidsklasse en is bijzonder krasbestendig; dit maakt het materiaal
buitengewoon geschikt voor een drukbezochte horecagelegenheid als Al Fresco.

PVC stroken geproduceerd in een
groene fabriek te België

Stroken/tegels bevatten tot 50%

gerecycleerd gecontroleerd zuiver PVC
Eigen unieke designs in vele kleuren.
Stroken/tegels zijn door de unieke
PU toplaag onderhoudsarm

www.moduleo.nl

www.hakwood.nl
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modulyss®

Zevensterrestraat 21
B - 9240 Zele
T +32 (0)52 45 72 11
F +32 (0)52 44 90 99
info@modulyss.com

styles in carpet tiles | www.modulyss.com

Untitled-1 3

1/13/2014 2:26:12 PM

NieuweNhuis.Nl
Hambakenwetering 22, 5231 DC ‘s Hertogenbosch
Telefoon 0031(0)73 548 24 82
Fax 0031(0)73 548 24 88
info@nieuwenhuis.nl www.nieuwenhuis.nl
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PROJECT

Lely Maassluis
Voor nieuwe hoofdvestiging van Lely in Maassluis verzorgde
Eliëns de levering en plaatsing van de vloerbedekking.
Onze vakmensen legden de vloerbedekking in de entree, de
productiehallen en de technische ruimtes van deze wereldwijde leverancier van producten en diensten aan de melkveesector. Het project voor Lely Maassluis werd uitgevoerd
in opdracht van Dura Vermeer.
In totaal heeft Eliëns circa 25.000 m2 vloeroppervlak
voorzien van tapijt en gietvloeren. Voor de gietvloeren werd
gebruikgemaakt van de synthetische kunstharsen epoxy en

polyurethaan (PU). Deze ter plekke gegoten harsen creëren
een duurzame toplaag over de dragende vloer. Epoxy is een
relatief hard materiaal; PU is elastischer en verkleurt minder
snel.
Uniek aan deze opdracht is dat er voor de vloerbedekking
vooral is gekozen voor de kleur wit. Op een witte vloer zijn
oneffenheden makkelijk zichtbaar; om dit te voorkomen is
de vloerbedekking met de grootst mogelijke zorg en oog
voor detail gelegd. Voor de loopvlakken in de productieruimte
is gekozen voor een aantal andere kleuren.

FUNCTIONALITEIT & SFEER

BINNENZONWERING
16
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Interface modulaire
vloerbedekking
Interface is wereldmarktleider in het ontwerpen
en produceren van innovatieve, modulaire
designvloerbedekking voor de segmenten kantoor,
onderwijs, hospitality en zorg.

aan de prestaties. Aanzienlijk minder garen,
wat voor ongeveer 50 procent verantwoordelijk is voor
de totale milieu-impact van een tapijttegel, betekent dus
een duurzamer product.

Samen met Eliëns realiseert Interface mooie projecten in
Nederland. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking
is de realisatie van de vloer van de Innovatoren op het
Floriadeterrein in Venlo. De Innovatoren, met een hoogte
van 70 meter, is een onderscheidend en zeer duurzaam,
markant kantoorgebouw dat in 2012 is geopend. Het
ontwerp, de bouw en het onderhoud zijn in handen van
BAM Utiliteitsbouw. Het gebouw wordt gekenmerkt door een
duurzaam gebruik van bouwmaterialen, energiebronnen en
inrichting.

Uit de levenscyclusanalyse en de Total Cost of Ownershipberekening bleek Straightforward het beste en over het
algemeen ook het mooiste product voor de Innovatoren.
Eliëns heeft de installatie van de 4700 m2 vloer gerealiseerd.

Eliëns moest een advies uitbrengen over drie producenten
voor de vloerafwerking, die pasten binnen de duurzame
filosofie van het pand. Uiteindelijke heeft BAM Utiliteitsbouw
de keuze gemaakt voor Interface en het product
Straightforward. Deze microtuft range is ontworpen volgens
het ‘less is more’-principe. In deze tapijttegels wordt tot 50
procent minder garen gebruikt zonder concessies te doen
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Over Interface

Interface was één van de eerste bedrijven die zich
publiekelijk committeerde aan duurzaamheid. In 1994 deed
de organisatie de toezegging om in 2020 haar negatieve
impact op het milieu te hebben geëlimineerd, maar ook om
continu te werken aan een herstellende bijdrage aan milieu
en maatschappij.
www.interface.com
www.innovatoren.nl
www.bamutiliteitsbouw.nl

Interface® modulaire
vloerbedekking
Interface® is wereldmarktleider in het ontwerpen
en produceren van innovatieve modulaire design
vloerbedekking voor de segmenten kantoor,
onderwijs, hospitality en zorg.
Interface® was één van de eerste bedrijven die
zich publiekelijk committeerde aan duurzaamheid.
In 1994 deed de organisatie de toezegging om in
2020 haar negatieve impact op het milieu te hebben
geëlimineerd, maar ook om continu te werken aan
een herstellende bijdrage aan milieu en maatschappij.
www.interface.com

Verschillende collecties
beschikbaar in de
afmetingen 50 x 50 cm
en 100 x 25 cm.
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Eliëns lnterieur projecten BV
Bezoekadres: Dick Flemmingstraat 23, 5161 CA Sprang-Capelle Postadres: Postbus 88, 5680 AB Best

T +31 (0)499 37 55 45 I E info@eliens-projekten.nl I www.eliens-projekten.nl

Het team van Eliëns Interieur projecten

The Floor is Yours

Vanuit de Cradle to Cradle® gedachte wil Desso
met haar producten bijdragen aan betere
werk- en leefomstandigheden in kantoren,

DESSO AirMaster® sluit perfect aan bij
deze

‘Kies voor DESSO AirMaster
tapijt en adem schonere lucht in.
Surprising, isn’t it?’
®

Alonzo Mourning
zevenvoudig NBA All Star en astma-patiënt

ambitie.

Dit

tapijt

reduceert

de

fijnstofconcentratie in de lucht aanzienlijk*.
Het helpt mensen vrijer te ademen en beter
te presteren.

* Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster®
werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer.

Desso BV | T 0416 68 41 30 | www.desso.com

Concept: JS Media Tools A/S • 61757 • www.jsnederland.nl

scholen, zorgcentra en andere omgevingen.

