Brandt + Fernhout kiest voor megagrote
Blue Magic prints van Van Straaten
Brandt + Fernhout is een gerenommeerd bedrijf in
3D visuele communicatie dat zich onderscheidt door
ervaring. Het bedrijf is al decennialang actief in de
standbouw. Met hun 45 jaar lange CV weten zij veel
over exposeren in Europa. Daarnaast ontwerpen en
realiseren ze inspirerende interieurs voor retailers,
kantoren en cosmeticare. Net als Van Straaten, bestaat
hun top 3 aandachtspunten voor de klant uit service,
service en service.
Al jarenlang weten Brandt + Fernhout en Van Straaten elkaar te vinden als het gaat
om het realiseren van printprojecten voor stands. Als vakbroeders weten ze wat ze van
elkaar kunnen verwachten. Adri van der Kruk, ontwerper van Brandt + Fernhout legt
graag uit hoe deze twee partners aan de basis staan voor geweldige stands en meer.
“Ik doe dit graag aan de hand van een recentelijk gerealiseerd project voor een
bedrijf in Waalwijk, gespecialiseerd in gebitsproducten voor kinderen. We zijn
hun vaste standbouwer. Ze vroegen ons om mee te denken bij de inrichting van
een nieuwe generatie kindertandartspraktijk. Het concept moest vrolijkheid
uitstralen, het is voor de meeste kinderen tenslotte al eng genoeg om naar de
tandarts te moeten. Ook moest het concept geschikt zijn om wereldwijd uit te

Klantinformatie
Brandt + Fernhout is een full
service bedrijf in driedimensionale
visuele communicatie. Van eerste
concept en ontwerptekening
tot de uiteindelijke bouw en
oplevering. Ontwerpen, bouwen,
schilderen, decoreren en etaleren.
Making the diﬀerence!

rollen.”
Een 23 meter lange uitdaging
Na de ontwikkeling en realisatie van een proefkliniek in Waalwijk is de eerste
van deze ‘nieuwe generatie tandartspraktijk’ in Keulen opgeleverd. Adri van
der Kruk: “Binnen het concept is gekozen voor een grote wand voorzien van een
kleurechte print op Blue Magic, uiteraard geprint door Van Straaten. Blue Magic
is prachtmateriaal dat we in de standbouw al vaker hebben gebruikt.

“De ploeg van Van
Straaten heeft ons
heel positief verrast
en ze waren ruim
binnen de begrote
tijd klaar”
Adri van der Kruk,
ontwerper, Brandt + Fernhout

Waarom Van Straaten?
• Service, service en service
• Echte vakmensen
• Grootformaat prints van de
hoogste kwaliteit
• Ook niet-standaard
oplossingen
• Innovatieve middelen en
materialen

“Het team van Van Straaten denkt
mee, ze zijn behulpzaam en hebben
écht verstand van ons vak”

Samenwerking:
Van Straaten verzorgt al jarenlang
de grootformaat prints voor
klanten van Brandt + Fernhout,
van standbouw tot interieurinrichting.

Adri van der Kruk,
ontwerper, Brandt + Fernhout

Je kunt Blue Magic tot 5 meter breed, in iedere lengte printen. Het is bovendien
ontzettend duurzaam en kleurecht. We wilden het hier ook graag gebruiken omdat
het er goed uitziet en jarenlang meegaat. Het is bij ons bekend dat Van
Straaten voorloopt op nieuwe technieken, maar het verlijmen van Blue Magic
had niemand ooit eerder gedaan. Ook Van Straaten niet. Dat was best een
uitdaging maar gezien het jarenlange vertrouwen dat we in Van Straaten
hebben, zijn we de uitdaging aangegaan. Een 23 meter lange uitdaging in een
ovale ruimte wel te verstaan. Normaal doen we zelf veel maar dit keer hebben
we Van Straaten ook betrokken bij de opbouw op locatie. Het team van Van
Straaten heeft ons heel positief verrast en ze waren ruim binnen de begrote tijd
klaar.”
Echte vakmensen
"Samenwerken met Van Straaten betekent over en weer veel communicatie.
Dat bevalt ons erg goed, ze denken mee, zijn behulpzaam en hebben écht
verstand van ons vak. Voor het hele concept van de tandartspraktijk hebben we
heel wat gespard om uiteindelijk de klant te overtuigen. Maar zoals altijd, mag het
resultaat er zijn en vraagt het om meer.”

Producten en materialen:
• Blue Magic prints
• Special prints

Over Van Straaten
Van Straaten is het toonaangevende productiebedrijf voor innovatieve
visuele communicatie. Bij ons vindt u alles voor grootformaat en special
print projects onder één dak: van conceptontwikkeling en -realisatie met
sublieme prints en frames, tot vakkundige afwerking en montage op
locatie. Ontdek zelf waarom professionals voor Van Straaten kiezen. Kijk
op www.vanstraaten.com, neem contact op met uw accountmanager of
bel ons op +31 (0)23 - 555 18 61.
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