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De basis ligt in Moergestel
moergestel
De basis van rmr
RMR interieurbouw... ons pand op industrieterrein
de
De sonman
Sonman in moergestel.
Moergestel. Hier werken we. Hier, in onze perfect
de
geoutilleerde werkplaats vervaardigen we op ambachtelijke wijze het
Exact op maat en volledig
interieur en de meubels van uw dromen. exact
In onze inspiratiekamer vindt u voorbeeldpanelen
afgestemd op uw wensen. in
plus een keur aan materialen, foto’s, monsters, referenties en staalmappen...
dé omgeving om naar hartenlust nieuwe ideeën op te doen!

DENKERS en
EN
Denkers
DOENERS...
Doeners...

INSPIRATIERUIMTES
inspiratieruimtes

Een totaalproduct realiseren
een
met maatwerk uit eigen
fabriek om in korte tijd een
efficiŒnt hoogwaardige
efficiënt
hoogwaardige
kwaliteit te leveren.

in
In onze inspiratieruimtes
kunt u een scala aan nieuwe
interieurideeën opdoen.
van
Van alle materialen zijn er
stalen aanwezig, die u kunt
voelen en bekijken.
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REFERENTIES
referenties

Plaatjes vertellen
plaatjes
meer dan praatjes.

open DaGen
kom op 19 en 21 april /
24 en 25 mei naar onze
open dagen.

DE mensen
MENSEN achter
ACHTER rmr
RMR
De
Rob rijnen,
Rijnen, Werner mies
Mies en frank
Frank rijnen
Rijnen
rob

of bel gerust voor een
vrijblijvende afspraak.

Gedurende vijftien jaar heeft rmr
RMR interieurbouw een uitgebreid portfolio
gedurende
In
opgebouwd met prestigieuze projecten in binnen- en buitenland. in
samenwerking met diverse gerenomeerde interieurontwerpers en -architecten
RMR interieurbouw is gespecialiseerd
leveren ze maatwerk op hoog niveau. rmr
“Alles wat wij leveren is maatwerk. we
We
in meegroeien met de bouw. “alles
nemen de maten pas op als alles gestukadoord is, dat zorgt ervoor dat
Daarnaast besparen we daarmee de
elk detail uiteindelijk haarfijn klopt. daarnaast
Frank rijnen,
Rijnen,
millimetercontrole naar de opdrachtgever en aannemer”, aldus frank
Werner mies
Mies en rob
Rob rijnen
Rijnen eigenaar is van rmr
RMR interieurbouw.
Interieurbouw.
die samen met werner

blz.
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de werkplaats van rmr Interieurbouw ademt de sfeer uit van een atelier, ook
al wordt er gezaagd en bewerkt. de geavanceerde machines maken het mogelijk
om heel precies te werken. iedere vakspecialist werkt vanuit een eigen eiland om
bij iedere opdracht tot het uniek eindresulaat te komen. een goede communicatie
tussen de ontwerpers en het team van vakmensen staat hoog in het vaandel.

Denkers en doeners...
de kunst, de passie,
een ecHt vak !
Het team van rmr veelzijdig, creatief & flexibel

Vol VertrouWen
Van iDee
naar uitVoerinG

met een hecht team van vakmensen worden er, met veel liefde voor het vak, allerlei materialen verwerkt en naadloos
gecombineerd. rmr combineert smaakvol design met praktisch en functioneel. als het werk gereed is ziet u hoe uw
idee en uw stijl tot in de finesses de vorm heeft gekregen die u voor ogen had.
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proberen
proberen we
wehet
het
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eeneen
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te geven.”
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”

of het nu Gaat om een kantoor, Winkel of complete inrichtinG Van uW WoninG,
een heDenDaaGs GeVoel VinDt u bij rmr interieurbouW. De robuuste materialen zijn
beWerkt tot strakke Vormen en Deze GeVen De ruimte een Volstrekt eiGen sfeer.

strak en stijlvol
van kantoor tot winkel
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Een strak,
design.
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een
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hetHOOGSTE
hoogste
niveau
HET
NIVEAU
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koken en lounGen
een keuken is niet alleen een plaats om te koken. een fijne, praktische
keuken biedt ook de mogelijkheid om er even de mail te kunnen lezen
of een vakantie via internet te boeken.
koken en loungen worden steeds vaker gecombineerd en komen pas echt
tot hun recht met een (h)eerlijk idee en een goed ontwerp. een afzuigkap
hangt niet meer boven de kookplaat maar wordt in het plafond verwerkt,
een keukenblad kan doorlopen in de vorm van een bar en een wijnkoeler
staat niet meer alleen in de kelder. een goede combinatie van hedendaagse
ideeën en techniek maken dit waar. de keuken is een ultieme plek om te
relaxen en te onthaasten en niet om vluchtig te koken.

breng eens een bezoek
aan de vernieuwde
rmr inspiratieruimten
kom lanGs Voor
een VrijblijVenD
Gesprek,
een persoonlijk
aDVies of
GeWoon een
kop koffie

“

Get inspired!
de rmr Inspiratieruimten tonen u de nieuwste maatwerktechnieken op het
gebied van hoogwaardige keukens en interieurs zoals haarden, tv-liften, icooking,
elektrische afzuigkappen of een in het keukenblad geïntegreerde ipad. laat u
vrijblijvend professioneel adviseren door een rmr maatwerk adviseur.
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smaak en stijl
telefoon +31(0)13 513 06 96

|

www.rmr.nl

”7

15 JAAR
15 JAAR15 jaar

zaterdag & maandag 2e paasdag

19 & 21 april
19
19&&21
21APRIL
APRIL
24 & 25 mei
24
24&&25
25MEI
MEI

e
ZATERDAG
& MAANDAG
2 2e PAASDAG
ZATERDAG
& MAANDAG
PAASDAG

zaterdag & zondag

ZATERDAG
& ZONDAG
ZATERDAG
& ZONDAG

van 10 - 16 uur

VAN
1010
- 16
UUR
VAN
- 16
UUR

na Het restylen en vernieuwen van onze inspiratieruimten presenteren wij u met trots
de mooiste materialen, ideeën en combinaties. u bent van Harte welkom om onze unieke rmr aanpak te komen bekijken.
NA HET RESTYLENuiteraard
EN VERNIEUWEN
VAN
ONZE
INSPIRATIERUIMTEN
PRESENTEREN
U MET TROTS
onder
Het
genot
koffie, bubbels
en liveWIJ
cooking.
NA HET RESTYLEN EN VERNIEUWEN
VAN
ONZEvan
INSPIRATIERUIMTEN
PRESENTEREN
WIJ U MET TROTS
DE MOOISTE MATERIALEN, IDEEËN EN COMBINATIES. U BENT VAN HARTE WELKOM OM ONZE UNIEKE RMR AANPAK TE KOMEN BEKIJKEN.
DE MOOISTE MATERIALEN, IDEEËN EN COMBINATIES. U BENT VAN HARTE WELKOM OM ONZE UNIEKE RMR AANPAK TE KOMEN BEKIJKEN.
UITERAARD ONDER HET GENOT VAN KOFFIE, BUBBELS EN LIVE COOKING.
UITERAARD ONDER HET GENOT VAN KOFFIE, BUBBELS EN LIVE COOKING.

15 jaar

bezoek onze

open dagen!

of bel VanDaaG noG Voor een VrijblijVenDe afspraak
BEZOEK
ONZE
INSPIRATIERUIMTE
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