Vanuit Borrenbergs Projectinrichting hanteren we alweer enkele jaren de belofte ‘wat u belangrijk vindt, vinden wij nóg
belangrijker’. Het is een belofte die ons in de uitvoering weinig moeite kost; het is simpelweg ons bedrijfs-DNA.
Door een intensieve samenwerking en het meedenken met onze klanten, weten we wat zij belangrijk vinden, waar ze wakker van
liggen én waar uitdagingen liggen. Dit laatste punt, vormde wellicht het begin van de Borrenbergs Groep. Want in het optimaal -blijven- bedienen van onze klanten zien wij telkens weer nieuwe kansen en vooral uitdaging. Uiteindelijk worden we op deze manier
sterker, beter en van nog meer toegevoegde waarde voor onze klanten. Met volledige focus op resultaat …

BINNEN DE BORRENBERGS GROEP GAAN REALISATIE, OPLEVERING, ONDERHOUD EN RENOVATIE HAND IN HAND.
DE ‘GROEP’ BESTAAT UIT VIER BEDRIJVEN:

Borrenbergs Projectinrichting | Wat u belangrijk vindt, vinden wij nóg belangrijker
Door jarenlange kennis en ervaring, inkoopkracht en snelheid, de partner als het
gaat om het realiseren van een nieuwe vloer of raamdecoratie.

Vloerbewakers | Vloeronderhoud van advies tot uitvoering
Als het om vloeronderhoud gaat van alle markten thuis, van advies tot
uitvoering. Ofwel, ‘de’ bewaker van uw vloer met alles wat daarbij komt kijken of
nodig is.

MEBO Flooring | Vloerrenovatie van advies tot uitvoering
MEBO maakt van ‘gewoon’ beton, een stofvrije en kwalitatief hoogwaardige
betonvloer. Daarbij ligt de nadruk op design, functionaliteit óf een combinatie
van beide.

DichtbijHuis | Verrast & Raakt. Van advies tot uitvoering
Maakt van ieder interieur -zowel zakelijk als particulier- een plek waar alles
helemaal klopt; van advies en ontwerp tot de realisatie en de puntjes op de ‘i’. Van
praktisch en functioneel tot mooi en duurzaam.

De komende periode zullen onze klanten beetje bij beetje meer gaan zien van bovengenoemde bedrijven. De voordelen gaat
iedereen ervaren. Met trots zeggen we vanaf nu dan ook …

BORRENBERGS GROEP. DE OPTELSOM VAN RESULTAAT.

