Infotorial

M¹ Projecten gaat verder dan de strekkende meter
worden dan in een woning, is het belangrijk
dat de materialen ook voldoen aan zwaardere kwaliteitseisen.
Een ander belangrijk aspect in de keuze van
de materialen is vaak het onderhoud. Schepers laat daarom de nieuwste trend zien: pvc
vloeren, met een houtstructuur. De dunne
pvc vloer lijkt inderdaad op hout, maar is
door het materiaal zeer onderhoudsarm,
duurzaam en daarom steeds populairder.

(tekst en fotograﬁe Zutphens Persbureau)
Voor vloerbedekking, raambekleding
en buitenzonwering zoeken bedrijven
niet zo maar een projectinrichter, maar
een ervaren organisator die met goede
ideeën en praktische oplossingen komt
en die werkt met goede vakmensen. De
afgelopen jaren zijn er in Enschede echter meerdere bekende namen van dit toneel verdwenen. Goed om te weten dat
M¹ Projecten bestaat.
Marcel Schepers, eigenaar van M¹ Projecten,
heeft jarenlang ervaring in de branche en
vele projecten geleid. Hij neemt over wat er
wegvalt. Al een kwart eeuw geleden werd de
basis gelegd voor wat zijn bedrijf nu is: een
ﬂexibele projectinrichter met een zeer ruim
assortiment en waarbij kwaliteit en service
bovenaan staan.
‘Voor de uitvoering werk ik alleen met goede
vakmensen, die ik selecteer op hun expertise’, vertelt Schepers. ‘Wij kunnen van nagenoeg elke fabrikant leveren en we kunnen
de stalen en materialen ook op korte termijn
bij de klant laten zien.’ Het kantoor van M¹
Projecten herbergt een enorme collectie sta-

Marcel Schepers van M¹ Projecten toont stalen van de populaire PVC-vloeren.

len. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is
er, passend bij het budget en de wensen van
de klant. Schepers, die zelf ook begonnen is
als stoﬀeerder, weet van de hoed en de rand.
Hij kan daarom met de klant meedenken en
zorgen voor de beste oplossing.
Van reparaties tot grote projecten
De klanten zijn over het algemeen bedrijven,
met zeer uiteenlopende vragen; van kleine

reparaties tot en met de stoﬀering van grote
projecten. Momenteel is er veel vraag van
scholen, die – met name door het toenemende gebruik van digitale schoolborden – een
groeiende behoefte hebben aan goede zonwering. Juist de zomervakantie leent zich er
prima voor om dit in orde te maken, voordat
de leerlingen weer beginnen aan het nieuwe
schooljaar. Omdat in bedrijven en scholen
vloeren bijvoorbeeld intensiever gebruikt

Ook voor particulieren
Particulieren kunnen ook terecht bij M¹ Projecten. ‘Wij hanteren aantrekkelijke tarieven
voor hen’, belooft Schepers. ‘Wij bezoeken
onze klanten op locatie omdat onze stalenruimte niet als winkel is ingericht. Particulieren die op zoek zijn naar vloerbedekking
en rustig tussen stalen willen snuﬀelen, begeleiden wij echter graag naar de showroom
van de groothandel. Natuurlijk kunnen zij
deze – op aanmelding – ook zelfstandig bezoeken.’
Tevens werkt het bedrijf nauw samen met
interieurarchitecten, kantoorinrichters, afbouwbedrijven en leveranciers van accessoires. M¹ Projecten gaat veel verder dan de
strekkende meter, het is uw totaalorganisator voor uw inrichting.
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