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20 jaar toonaangevende totaalinrichting
voor wonen en werken

Het begon allemaal ooit ruim 20 jaar geleden bij een woonwinkel in Hoofddorp.
Paul van den Brink en Judith Bertoen werkten daar al geruime tijd, toen aan de
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Paul van den Brink nam samen met zijn compagnon Jan de Vries het
spannende initiatief om een projectinrichting bedrijf te starten; het huidige
Master Totaalinrichting, toen nog gevestigd aan de Hoofddorpse Nieuweweg.
Met veel “krijgertjes” in stoffen, tapijten en andere materialen van leveranciers, werden met veel enthousiasme en pioniersgeest de eerste zakelijke
projecten binnengehaald. Maar steeds vaker meldden zich ook particulieren, die eerdere positieve ervaringen bij de inrichting van hun huis met
Van den Brink en De Vries hadden opgedaan. Judith pakte inrichting voor
de particuliere tak op en ging aan de slag met de stoffen, behangboeken,
houten materialen en tapijt, terwijl Paul en Jan de zakelijke markt bewerkten.
Paul en zijn broers Eric en Jeroen legden in die periode als gezamenlijk
eigenaars, de basis voor een uniek bedrijf. Het was de start van een sterke
groei in de particuliere en zakelijke markt.

samenwerking tussen de eigenaren een
eind kwam.
Van 200 naar 3.000 m2
Na twaalf jaar forse expansie, groeide Master op de eerste locatie uit zijn
jasje. De magazijnvoorraden lagen toen inmiddels al driehoog opgestapeld.
Bekeken werd of het pand kon worden uitgebreid, maar dat bleek niet
mogelijk. Paul besloot op zoek te gaan naar een geschikte locatie om zijn
sterk groeiende bedrijf ruimschoots te kunnen vestigen. Uiteindelijk viel zijn
keuze op een forse kavel op het bedrijvenpark De President in Hoofddorp.
Het was een grote stap van 200 naar 3.000 m2. Enzo Architectuur heeft de
buitenzijde ontworpen; het interieurontwerp nam Master vanzelfsprekend
voor zijn rekening. De weg naar de toekomst lag klaar.
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Van inspirerend ontwerp tot implementatie
Ooit startte Master Totaalinrichting met drie mensen.
Inmiddels werken er ruim 45 medewerkers op vele
projecten voor grote en kleine particulier- en zakelijke
klanten. Vele nationale- en internationale opdrachten
worden op voortvarende wijze aangepakt voor klanten
als Rabobank, Basic Fit, Cartier en Shell. Maar in de inspirerende showroom zijn ook architecten, stylistes en
particuliere klanten van harte welkom. Met het Masterteam als sparring-partner, komt de klant veelal uiteindelijk tot een evenwichtige, doordachte en smaakvolle
totaalkeuze in stoffen, materialen en kleuren voor woonen of werkomgeving.

Toekomstplannen
Ook de hotelbranche kreeg klappen door de crisis. Nu de
economie sterk herstelt, is er ruimte om een inhaalslag te
maken. Samen met Bakels & Ouwerkerk startte Master
Totaalinrichting “De Hotelpartners”.

In het pand aan de Dirk Storklaan ontwikkelden zij op de
eerste etage een sterk vernieuwende hotelkamer, waarin
de nieuwste toepassingen te zien zijn. In de futuristische
mock-up room is te zien hoe de hotelkamer er “anno
toekomst” uit kan gaan zien. Ook de showroom op de
begane grond wordt binnenkort aangepakt, want van stil
zitten heeft men bij Master nog nooit gehoord. Er wordt
een inspirerende ruimte gecreëerd om voor de klant de
materialen te kunnen presenteren. Rondom deze plek
wordt op designachtige wijze met stoffen, behang, hout,
en andere materialen gespeeld.
Met de nieuwste 3D-ontwerp-programma’s op de pc
en videoschermen, kan de toekomst voor Master weer
opnieuw beginnen…
Bezoekadres: Dirk Storklaan 65, 2132 PX Hoofddorp
Tel : 023 – 5627098 | www.mastertotaalinrichting.nl
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