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Het familiebedrijf Vossaert, opgericht in 1925 door ir. Justin Vossaert, is gespecialiseerd in 

het inrichten van woningen en kantoren. Zowel bij een kleine verbouwing, totaalrenovatie 

als nieuwbouwproject kunt u rekenen op ons deskundig advies en jarenlange ervaring in het 

creëren van interieurs op maat. Met een uitzonderlijk gevoel voor esthetiek en doordachte 

functionaliteit zorgen we ervoor dat hoogstaand comfort een evidentie wordt.

VOSSAERT, 
UW PARTNER IN 
KWALITATIEF 
MAATWERK
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Elke realisatie van Vossaert is een weerspiegeling 
van de wensen van onze klanten.

Vossaert maakt interieurs om in te wonen, te werken en te ontspannen. Dankzij de combinatie 

van betrouwbaar vakmanschap en hoogwaardige materialen zoals kwalitatief massief hout, 

fineer, laminaat, lakwerk, composiet, inox en marmer vinden we voor elke klant een oplossing 

binnen de gewenste stijl. Ook wat elektrische toestellen betreft, gaan we met merken zoals 

Miele, Atag, Novy, Bosch, Gaggenau, Siemens en Bora enkel voor het beste. Ondanks ons 

grote aanbod wijken we nooit af van de vooropgestelde kwaliteit.

Onze vakmannen vervaardigen alles in eigen atelier. Dat laat ons toe het volledige proces 

nauwgezet te coördineren, zodat we een korte levertermijn kunnen garanderen. U kunt ook 

zelf een plan aanreiken met het interieur dat u voor ogen heeft. Dankzij de expertise die we  

in huis hebben, vertalen we uw ideeën vlot naar een smaakvol ontwerp.

EEN STERK
STAALTJE  
VAKMANSCHAP
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K E U K E N

De keuken is het hart van het huis. Hier verzamelt het gezin rond de tafel, 

wordt er gezellig gekeuveld tijdens het koken en worden mooie familiemomenten 

gecreëerd. Het is dan ook belangrijk dat comfort centraal staat. Vossaert realiseert 

een eigentijdse en praktische keuken op uw maat met hoogwaardige toestellen en 

een smaakvolle afwerking.
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L E E F R U I M T E

In uw woonkamer komt u tot rust. Hier ontvangt u 

vrienden en familie, houdt u een gezellige filmavond 

of vertoeft u aan de haard op koude winterdagen. 

De interieurs die Vossaert ontwerpt en realiseert, 

dompelen u volledig onder in dat heerlijke thuisgevoel.
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P O O L H O U S E  /  B A R

Waar is het na een drukke dag beter 

vertoeven dan in uw tuin? Met passende 

materialen en originele details realiseren 

we vakkundig een stijlvolle poolhouse in 

de stijl die u voor ogen heeft.
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S L A A P K A M E R

Uw slaapkamer is de meest persoonlijke kamer van 

uw woning. Dankzij onze jarenlange ervaring weten 

we perfect hoe we deze ruimte optimaal kunnen 

benutten en een harmonieuze uitstraling geven. 

Een overzichtelijke dressing op maat is slechts één 

van de mogelijkheden.
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B A D K A M E R

In uw badkamer kan u even tijd voor uzelf nemen. 

Hier draait alles rond comfort. Door uw badkamer 

praktisch en op een creatieve manier in 

te richten, halen we er het maximum uit.
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2.PROFESSIONEEL

22

BUREELINRICHTING22

HOTEL

DOKTERSPRAKTIJK

WINKELINRICHTING24

26

28



2524

B U R E E L I N R I C H T I N G

In een rustgevende, aangename werkomgeving bent u productiever. Vossaert creëert 

interieurs voor particulieren en professionelen, zowel thuisbureaus als volledige 

kantoorinrichting. Onze interieurarchitect luistert graag naar uw wensen voor een 

geïntegreerd meubel bij u thuis of een volledig uitgerust professioneel bureel.



W I N K E L I N R I C H T I N G

U krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk na te laten. Dit geldt ook bij de uitstraling van uw zaak.  

We werken graag een gepersonaliseerd voorstel uit om uw zaak een nieuw jasje aan te meten, geheel volgens  

uw smaak en vereisten.

Wij realiseren het interieur van onder andere winkels, apotheken, vrije beroepen, labo’s en tandartspraktijken.

26



H O T E L

De uitstraling van uw hotel zet onmiddellijk een 

bepaalde sfeer neer voor uw gasten. Het is als 

het ware uw visitekaartje. Wie op hotel gaat, wil 

bovenal genieten van rust en comfort tijdens een 

vakantie of business trip. Wij zorgen voor een 

sfeervolle omkadering zodat uw gasten zich meteen 

thuis voelen.

2928



D O K T E R S P R A K T I J K

Als dokter of tandarts ontvangt u uw patiënten graag 

in een rustig en sereen kader. Met een aangepaste 

praktijk op maat kunt u niet alleen vlot, maar 

ook georganiseerd werken. Wij zorgen voor een 

smaakvolle, praktische setting met hoogwaardige 

materialen.
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3.FURNIFOX

F U R N I F O X , 
K W A L I T E I T  V O O R  E L K 
B U D G E T

In 1997 lanceerden we Furnifox, onze eigen lijn 

keukenmeubelen die we aanvankelijk ontwikkelden 

voor de projectmarkt. Furnifox berust op een 

kwalitatieve, specifieke semi-standaardnorm en is 

een goed alternatief voor duurdere interieurs.  

De lijn is erg succesvol omdat ze de kans biedt om 

ook met een beperkter budget een appartement of 

woning in te richten.

33



3534



Keukens Vossaert Interieur nv
Broekstraat 183, 9700 Oudenaarde, Tel.: 055 31 59 11

www.vossaert.be


