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Kies uw eigen stijlCOMFORT/LUXE/SPECIAL
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Juist als mensen ver van huis zijn, 
zoeken ze naar huiselijkheid en een fijne 
omgeving om te verblijven. Of het nu voor 
een korte of voor een langere periode is, 
een ‘thuis’ hebben is heel belangrijk.

Thuisgevoel
Bij Instyle Concepts beschikken we over alle 
ervaring, kennis en mogelijkheden om zo’n 
thuisgevoel te creëren, een speciale plek waar 
bijvoorbeeld buitenlandse werknemers of 
internationale studenten tijdelijk kunnen wonen. 
Een plek met sfeer, een fijne inrichting en 
voldoende mogelijkheden om te ontspannen. 

Shortstay
In deze brochure laten we u graag zien 
wat we voor u kunnen betekenen bij het 
inrichten van Shortstay-accommodaties: 
van meubels tot vloerbedekking en van 
verlichting tot accessoires. 

Drie stijlen
We werken met drie woonstijlen: Comfort, 
Luxe en Special. Maar uiteraard kunnen we 
de inrichting volledig aanpassen aan uw 
wensen. Turnkey opgeleverd, comfortabel 
en hufterproof ingericht en beantwoordend 
aan de eisen voor bijvoorbeeld 
brandvertraging en de wensen voor een 
vlotte schoonmaak.



4 5

SH
O

RT
ST

AY

CO
M

FO
RT

“Instyle Concepts verzorgt voor 
ons de inrichting van woningen en 
woonunits voor arbeidsmigranten. 
Het uitgebreide assortiment zorgt 
ervoor dat we een huiselijke 
sfeer aan onze bewoners kunnen 
bieden. Daardoor voelen ze zich 
meer thuis in Nederland.”

Gerrit Gravesteijn
directeur Nextkey

COMFORT: UW 
INRICHTING OP EEN 
HOGER PLAN

Of het nu om expats, buitenlandse 
medewerkers of internationale 
studenten die voor korte of langere 
tijd in Nederland verblijven: iedereen 
wil zich graag thuis voelen, ook in het 
buitenland. Met het Comfort-programma 
van Instyle Concepts richt u uw ruimtes 
compleet en betaalbaar, maar ook 
sfeervol in.

Eén geheel
We kunnen u helpen bij de inrichting van 
woon- of verblijfunits, appartementen 
en studentenkamers, maar ook zeker 
gezamenlijke ruimtes. Slaap- en 
woonkamers, keukens en badkamers 
krijgen een uitstraling die bovenal één 
geheel is, doordat we de inrichting op elkaar 
afstemmen. 

Sleutelklaar
Naast een compleet assortiment aan 
stoelen, banken, bedden, vloerbedekking en 
wandbekleding, kunnen we ook accessoires 
en details leveren die het interieur 
compleet maken. Door bijvoorbeeld een 
huishoudelijk pakket en/of een linnenpakket 
aan het geheel toe te voegen, levert u de 
woonruimte voor uw gasten daadwerkelijk 
sleutelklaar op.

Instyle Concepts denkt graag met u mee 
over de mogelijkheden.
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LUXE: ALS UITSTRALING 
ER ÉCHT TOE DOET

De Comfort-collectie van Instyle 
Concepts is al meer dan compleet, 
degelijk en prettig gemakkelijk. Onze 
Luxe-collectie doet daar nog een 
schepje bovenop. Uiteraard voldoen de 
artikelen in dit assortiment aan de eisen 
van tegenwoordig (brandvertragend, 
‘hufterproof’ én gemakkelijk schoon te 
houden). 

Nog meer uitstraling
Qua uitstraling bieden deze artikelen nét 
iets meer. Uw huurder of gebruiker zal 
dat zeker waarderen. Waar het ‘m dan 
in zit bij die upgrade? Het gebruik van 
fijnere materialen, of bijvoorbeeld een 
afwerking die een meubelstuk net iets 
steviger maakt. Ook heeft de Luxe-collectie 
een uitgebreider kleurengamma dan de 
Comfort-stijl, met meer bij elkaar passende 
tinten.

“Samenwerken met Instyle 
Concepts is perfect. Hep en zijn 
team begrijpen precies waar 
we met onze inrichting naartoe 
willen. Ze denken uitstekend  
met ons mee.”

Robin Cremers 
operational manager Nederland Xior Student Housing



8 9

SH
O

RT
ST

AY

SPECIAL VOOR ALS HET ÉCHT SPECIAAL MOET ZIJN

Omdat u als goede gastheer of -vrouw vindt dat alleen het beste goed genoeg 
is voor uw (tijdelijk) bezoek, biedt u uw huurders een luxe onderkomen met dito 
inrichting aan. Ook als u voor het meest hoogwaardige interieur van uw shortstay-
onderkomens gaat, kunt u bij Instyle Concepts terecht.

Net dat beetje extra
Exclusief, creatief of stijlvol. Hoe u het ook 
wilt noemen, we verzorgen de inrichting 
die u wenst. Dan letten we niet alleen op 
de uitstraling, maar ook op het gemak en 
de praktische toepasbaarheid. Want we 

zorgen ervoor dat u uw speciale interieur 
lang kunt gebruiken. Ook op het gebied 
van accessoires en overige voorzieningen 
bieden we een assortiment hoogwaardige 
producten.
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DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE VAN INSTYLE 
CONCEPTS

Het samenstellen van een interieur, 
ook dat van tijdelijke verblijven, vraagt 
om deskundigheid. Zomaar ‘even’ wat 
meubels bij elkaar zetten is er niet bij. 
Nee, een inrichting samenstellen is 
een kwestie van kennis van materialen, 
gevoel voor smaak en vooral ook 
luisteren naar de wensen van de klant. 

Instyle Concepts is een projectinrichter die 
jarenlange ervaring met de inrichting van 
hotels, recreatiewoningen, zorginstellingen 
en shortstay-accommodaties combineert 
met een assortiment producten die zowel 
stijlvol is als robuust en degelijk. Samen met 
u maken we een complete inrichting voor 
uw shortstay-appartementen, -woningen of 
andere ruimtes.

One-stop-shop
Samenwerken met Instyle Concepts 
betekent: gaan voor het complete pakket. 
We zijn daadwerkelijk een one-stop-shop. 
Want alles wat u voor de inrichting nodig 
heeft, kunt u bij ons vinden. 
Van meubels en vloeren tot verlichting 
en accessoires. De bewoner hoeft alleen 
een koffer mee te nemen en komt in een 
volledig ingerichte kamer te wonen.

Deskundig team
Daarnaast krijgt u er ook nog eens de 
deskundigheid van onze medewerkers bij. 

Onze stylisten en projectadviseurs maken 
samen met u de ideale inrichting.

Eén aanspreekpunt
Bij Instyle Concepts werkt u samen met één 
vast aanspreekpunt. Een deskundige die 
uw situatie precies kent en die u zodoende 
ook echt maatwerkadvies geeft. 

U bent welkom bij Instyle Concepts en 
samen zorgen we ervoor dat uw bewoner 
zegt:

Dat is nog eens een welkom thuis!
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Instyle Concepts B.V.
Eiffelstraat 2

8013 RT Zwolle
+31 (0) 38 205 55 55

www.instyleconcepts.nl
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