WERKWIJZE

Via een open dialoog geven
opdrachtgevers tijdens een kennismaking
in de studio hun voorkeuren aan. Dexter
Interieur denkt mee in praktische
oplossingen en adviseert over
eigenschappen van materialen. Hierbij is
een budgetindicatie van opdrachtgevers
richtinggevend.

OVER DEXTER INTERIEUR
Dexter Interieur is gespecialiseerd in het ontwerpen
en produceren van maatwerk interieurs. Het bedrijf
werkt vanuit de gedachte dat interieur hét
aanwezige element in een ruimte is.
In de projecten van Dexter Interieur is esthetiek de
hoofdzaak. Elementen zijn te allen tijde elegant en
in balans. Opdrachtgevers ervaren binnen een
samenwerking een aangename beleving in zowel
realisatieproces als eindresultaat.

Het bespreken van de gespecificeerde
offertes in de studio is voor
opdrachtgevers vaak een moment om
aanvullende voorkeuren aan te geven.
Dexter Interieur vervult een adviserende
en inspirerende rol en put uit expertise in
bewerkings- en afwerkingstechnieken.
Een geheel realisatieproces begeleidt
Dexter Interieur haar opdrachtgevers bij
de realisatie. Planning en communicatie
zijn speerpunten.
“Wij kennen de belangen van heldere en
concrete communicatie. Met onze
jarenlange ervaring weten wij ieder
interieurproject grip op planning te
houden”, aldus eigenaar Benjamin
Berkhout.

ALLROUND

Als allround interieurbedrijf beheerst
Dexter Interieur het volledige proces van
ontwerpen, werkvoorbereiding, productie,
montage en oplevering.

ONTSTAAN

Het bewerken van hout intrigeerde eigenaar
Benjamin Berkhout al in zijn jeugd. Na zijn
opleiding aan het Hout- en
Meubileringscollege is hij gaan werken bij een
toonaangevende scheepswerf. Daar werd het
belang van werken met precisie onderricht.
Gedrevenheid en de wil om op eigen wijze te
kunnen creëren, resulteerden in de oprichting
van een eigen interieurbedrijf.
“Met Dexter Interieur wil ik een uiterst
betrouwbaar ontwerp- en
interieurbouwbedrijf zijn. Voor mij valt de kers
op de taart als opdrachtgevers een
realisatieproces boven verwachting hebben
ervaren.”

Onder haar dak maakt Dexter Interieur
onderscheid tussen haar tak interieurbouw en
haar ontwerpbureau. Het gaat hier om twee
processchakels van een bouwproces. De twee
disciplines wisselen kennis uit via korte
communicatielijnen.
De werkplaats van Dexter Interieurbouw
bevindt zich direct naar de studio van Dexter
Ontwerpbureau. Hierdoor kan snel geschakeld
worden tussen ontwerpers en
interieurbouwers. Toezicht is er constant op
het produceren conform gewenste designs.
Bekijk via www.dexterinterieur.nl wat
Dexter Interieur voor u kan betekenen.
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