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Mooi
Het is een van de sleutelwoorden welke aan de basis staan 
van elk interieur. 
M1 projecten heeft voor ieder interieur, van trendy tot tijdloos, 
van sfeervol tot zakelijk passende vloeren, vloerbedekking, 
raamdecoraties en zonwering. 
Wij adviseren en presenteren op locatie.
M1 projecten levert en installeert vloerbedekking en 
raambekleding voor binnen en buiten.
Wij kunnen het realiseren, geheel naar uw wens. 

Bedrijven en instellingen
Utiliteitsbouw en renovatieprojecten, reparatie en onderhoud.
Het bedrijfsleven, zorg en onderwijs behoren tot onze 
voornaamste opdrachtgevers. 

Particulier
Wij hanteren aantrekkelijke tarieven voor particulieren en 
richten graag uw woning in. Vrijblijvend bezoeken wij u op 
afspraak met stalen of begeleiden u naar de showroom van 
onze groothandel (vloerbedekking). Uiteraard kunt u deze ook 
zelfstandig bezoeken.

Voor elk budget
Ons assortiment is groot, wij werken met veel merken en 
fabrikanten. Wij verzorgen derhalve maatwerk voor elk budget. 

En nog meer
Wij werken nauw samen met interieurarchitecten, 
kantoorinrichters, afbouwbedrijven en leveranciers 
van accessoires. Dit stelt ons in staat een totaalconcept te 
bieden en turnkey projecten te realiseren.
Tevens adviseren wij graag in uw facilitaire nazorg. 

• Tapijt
• Linoleum
• Vinyl
• Pvc
• Rubber
• Karpetten
• Schoonloopmatten
• Buitenmatten
• Lopers
• Laminaat
• Projectlaminaat
• Parket
• Antislip

• Vitrage
• Inbetween
• Gordijnen
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plissé gordijnen
• Duette gordijnen
• Houtproducten
• Multishade
• Horren 
• Raamfolie

• Buitenzonwering
• Rolluiken
• Screens
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M1 projecten
Een kwart eeuw geleden is de basis gelegd waaruit ons bedrijf 
is ontstaan. Tegenwoordig is M1 projecten een bedrijf van naam 
binnen de project inrichting. Wij zijn een service gerichte 
organisatie met korte communicatieve lijnen.
M1 projecten werkt landelijk en uitsluitend met ervaren 
vakmensen. 


