Maakt
werken
leuker
TMC PROJECT,
SPECIALIST IN STOFFERING
EN PROJECTINRICHTING
• HARDE EN ZACHTE
VLOERBEDEKKING
• VLAMVERTRAGENDE
GORDIJNSTOFFEN
• BINNENZONWERING
• BUITENZONWERING
• PROJECTMEUBILAIR

TMC Project,
uw partner
voor:
Onderwijs

Recreatie

Vele voetbewegingen en intensief
gebruik. De inrichtingen van
onderwijsinstellingen moeten slijtvast,
sterk en onderhoudsvriendelijk zijn.
De collecties van TMC Project
bieden hier passende oplossingen
voor. Zowel voor vloeren en
kantoormeubilair als raambekleding
voor binnen en buiten.
Een compleet aanbod.

TMC Project levert inrichtingen voor hotels,
vakantiewoningen en vakantieparken. Hierbij
kan gedacht worden aan zowel woon- als
slaapmeubelen, vloeren, raam- en wandbekleding. Kernwoorden voor oplossingen in dit
segment zijn comfort, levensduur en
onderhoudsvriendelijkheid. Onze collecties
voldoen aan de eisen die gelden op het gebied
van, onder andere, slijtvaste stoffen en
brandvertragende raambekledingen.

Zorgsector
De zorgsector stelt strenge
en specifieke eisen aan de
inrichting. Materialen
moeten bijvoorbeeld
antibacterieel en hygiënisch
zijn en de vloeren moeten
een hoge antislipwaarde
hebben. Onze project
matige collecties vloeren en
materialen combineren we
met de wooncollecties van
TMC Wonen. Hierdoor
kunnen we u de optimale
combinatie tussen sfeer,
gebruiksgemak en
duurzaamheid bij intensief
gebruik aanbieden.

Kantoor/Office
Is uw kantoor toe aan vernieuwing, een kleine update of
complete facelift? Dan bent u bij TMC Project aan het juiste
adres. We bieden uitgebreid interieur- en productadvies en
door onze ervaring denken we oplossingsgericht met u mee.
Hierbij houden we rekening met de normeringen, akoestiek
en ergonomische eisen die gelden voor kantoorruimtes. Onze
brede collectie heeft een aanbod van diverse merken op het
gebied van kantoormeubilair, raambekleding en vloeren.

Totaal Inrichten
TMC Project ontzorgt u volledig met een
oplossingsgericht totaalpakket. We doen
dit als hoofdaannemer of als onderdeel
van een bouwteam. We inventariseren
uw wensen en vertalen dit in een plan
van aanpak. Vervolgens leggen wij
contact met diverse partijen die
aanvullende diensten/producten leveren.
Hierdoor ontzorgen wij u op het gebied
van afstemming en planning.

3D Advies
Vindt u het lastig om de inrichting vooraf in te beelden? Vraag naar ons teken- en
ontwerpadvies! We maken, indien gewenst, een 3D-ontwerp van het uit te voeren
project, zodat u goed kunt zien hoe de inrichting van uw pand er uit komt te zien.
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