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1987
Met onze ervaring en kennis geven wij al ruim 35 jaar de 

perfecte invulling aan de uitdagende wensen van onze klanten. 

Hieruit ontstaan de meest prachtige inspirerende creaties. 

Creaties die impact maken. Onze klanten zorgen voor het 

ontstaan, wij voor het bestaan. Toen, nu en in de toekomst.

En verder...
  Hoofdkantoor en productie in Barneveld, centraal gelegen in Nederland
  Projectbureau in Amsterdam



inspirerend en innoverend 
Kennis en ambacht uit het verleden 

nemen we moeiteloos mee naar de 

toekomst vol innoverende technieken.

impact  

Onze creatieve producten en ideeën zijn 

onderscheidend en vallen op.

inlevend
We luisteren zorgvuldig naar onze 

klanten en weten wensen naar 

inspirerende producten te vertalen.

integer
We doen wat we zeggen en zijn wie we 

zijn. 30 jaar geleden. Vandaag. Morgen. 

En in de toekomst.

innemend
Bescheiden, trots en het liefst  

onzichtbaar zichtbaar. Áltijd met grote 

verantwoordelijkheid voor het resultaat.

onze  
i-waarden



Bij Iwaarden zit je goed, dat 

verzekeren we je. Onze jarenlange 

ervaring heeft ons gebracht waar 

we nu staan. Van secure uitvoering 

bij kleine projecten tot en met de 

voltooiing van de meest grote en 

complexe aanvragen. Bij ons loopt 

jouw opdracht soepel, want wij 

werken met één projectmanager  

op projectniveau en één teamleider 

op locatie bij de uitvoering van  

jouw project.

Vakkundige adviseurs  Onze sales weet wat past en biedt je de perfecte oplossing die past bij jouw vraagstuk. Wij 

kunnen je project uitvoeren van ontwerp tot en met de montage. Na het uitdenken van jouw opdracht en het offertetraject dragen ze 

het project over aan de projectmanagers.

Precieze projectmanagers  Materiaalkeuzes, afmetingen, deadlines... Vraag maar raak; alle details zijn bij ze bekend. 

Je zult het snel genoeg ervaren; jouw project is in goede handen bij de projectmanager die we toekennen aan jou als opdrachtgever.

Creatieve graficussen  Van technische check op je document tot en met een totaal nieuw concept voor jouw interieur. 

Profiteer van de creativiteit van onze dtp’ers, vormgevers en vakkundige collega’s op de marketing en communicatie-afdeling

Secure monteurs  Jouw opdracht wordt uitgevoerd door ons eigen montageteam. Onder leiding van de teamleider gaan ze 

vakkundig te werk. Ze zijn stressbestendig, benaderbaar bij vragen en laten alles opgeruimd achter en benaderbaar.

team



Opvallen. Inspireren. Verrassen. Dat doen we door 

een creatieve combinatie van printtechnieken en de 

toepassing van innovatieve materialen op glas en wand. 

Of je nu gaat voor die sterke merkbeleving, sfeer óf 

meer privacy... Vele projectinrichters, interieurbouwers, 

kunstenaars, architecten, designers en eindgebruikers 

gingen je al voor. BIj ons zit je goed; van ontwerp tot en 

met montage, en alles wat daartussen zit.

Mural Anuli Croon   Publikk Vos



Signing en reclame móet opvallen en van creativiteit  

getuigen. Op een uniforme en consistente wijze 

in harmonie met de complete huisstijl. Kies voor 

onderscheidende en trefzekere visuele communicatie. 

Advies, ontwerp, projectmanagement, montage: élk 

onderdeel heeft bij Iwaarden zijn eigen specialist.

Signing Nilson Beds



Wij hebben oog voor het allerkleinste detail, zoals 

jij dat ook hebt. Samen verkennen wij de creatieve 

mogelijkheden. Het draait om lef tonen door speels 

te variëren in materialen, vormen & kleuren. Tot dat 

ene bijzondere, unieke eindresultaat ontstaat. 

Martijn Sandberg   Science please



Kennis en ambacht uit het verleden nemen we moeiteloos mee naar de toekomst vol innoverende technieken.

We volgen trends op de voet en passen het toe in jouw interieur. Laat je inspireren! 

 Iwaarden werkt continu aan kwaliteitsverbetering van producten, diensten en processen. We streven hiernaar vanaf het aannemen van een project door de projectmanagers tot 

en met de uitvoering en oplevering door het montageteam op locatie. De behoefte aan een professionele ISO-certificering is tot stand gekomen, omdat we willen bevestigen dat 

kwaliteit niet alleen wordt nagestreefd, maar ook wordt behaald. We houden ook rekening met de behoefte van de klant en de maatschappij. Een thema zoals ‘verduurzamen’ is 

daardoor ook van groot belang. Vanuit deze overtuiging hebben we besloten om te starten met het implementeren van ISO 9001 en ISO 14001 binnen Iwaarden. Deze certificering 

richten zich op kwaliteitsmanagement en milieumanagement. Het is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Lees hier meer over de certificeringen. 

kwaliteit en expertise die je mag verwachten

https://www.iwaarden.nl/certificeringen
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Solved   EDSN

https://www.iwaarden.nl/interior/wandbekleding/akoestisch-pet-vilt
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Hollandsche Manege

https://www.iwaarden.nl/projecten/decoraties-hollandsche-manege
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Lieven de Key

https://www.iwaarden.nl/projecten/signingconcept-realisatie-bij-lieven-de-key
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Nouch

https://www.iwaarden.nl/luchtzuiverende-verf
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 Benelux hoofdkantoor L’Oréal

https://www.iwaarden.nl/projecten/kantoorstyling-in-groene-en-moderne-werkomgeving


Onze klanten zorgen voor het ontstaan, wij voor het bestaan.

een beeld zegt meer



Anuli Croon   Militair Hospitaal



Anuli Croon    Pubblik Vos



Benelux hoofdkantoor L’Oréal



Lieven de Key



Lieven de Key



LiveRamp



REVU



Slangen + Koenis Architecten



Solved   EDSN



Solved   EDSN



Verizon



Vibe Group



Voor meer informatie over ons, de projecten, productinformatie en inspiratie.

www.iwaarden.nl

https://www.iwaarden.nl

