
 

. Complete interieurs 
 voor wonen en werken



Wij delen al jaren de passie voor vakmanschap. 
Voor wat echt, mooi en goed is.

Daarom ontwerpen en produceren wij zelf. 
En werken we samen met vakbekwame, 
toonaangevende leveranciers.

Voor ons betekent ambachtelijk werken  
het serieus nemen van ons vak, ons zelf en  
onze klanten.

Tot ziens in onze nieuwe showroom aan de 
Zekkenstraat 78 in Hoek van Holland!
 
Met vriendelijke groet,
Maurice Robers en Maarten van den Burg

Elke dag welkom thuis



Meubels maken is een ambacht.
Handwerk dat aangeleerd moet worden, maar begint met de 
kriebel om het vak te willen doorgronden en eigen te maken.

Bij ons houdt dit leren nooit op:  
Wij blijven onderzoeken. Dat houdt ons wakker en nieuwsgierig. Wij 
willen onze kennis van gisteren verbinden met de ontwikkelingen 
van vandaag en morgen.

Wood Creations ontwerpt, maakt en installeert complete interieurs  
voor woonhuizen en bedrijven.  

Van keuken, slaap- en zitmeubilair, tot de ideale vergadertafel.
Degelijk vakmanschap dat getuigt van liefde voor het ambacht, 
oog voor schoonheid en harmonie.

In deze brochure krijgt u een indruk van wat wij doen, wie wij zijn,  
waar we voor staan en wat wij maken. Voor een nadere kennismaking  
met ons en ons werk, bent u van harte welkom in onze showroom!



Keukens

De keuken: misschien wel de belangrijkste plek in huis…

Een keuken moet kloppen
aansluiten bij wie we zijn
passen bij ons postuur en onze manieren…

Samen met u ontwerpen wij uw ideale keuken.
Afgestemd op uw wensen en onze visie op kwaliteit en duurzaamheid.
Van werkblad, kasten en uitgelezen apparatuur, tot een goed doordacht lichtplan. 
Een keuken van Wood Creations wordt, inclusief alle apparatuur,  
volledig voor u geïnstalleerd.



6. 



De perfecte keuken is het resultaat van uw wens 
en onze visie op kwaliteit en duurzaamheid...

Wij ontwerpen en maken  
uw keuken op maat

1. 



Mooie dingen…

Een tafel kan mooi zijn van zichzelf
net als een boekenkast, of een stoel.

Waar de tafel staat 
hoe de lichtval is
welke lamp er boven hangt
bepaalt hoe we het aan tafel gaan beleven.

…worden nog mooier als ze bij elkaar passen

Voor alles waarmee we ons omgeven geldt dat de combinatie van  
factoren maakt hoe we iets beleven en of we ons er goed bij voelen. 
Mooie dingen worden nog mooier als ze bij elkaar passen.



Wood Creations

Het creëren van evenwicht tussen huis, interieur en de mens die zich daarin beweegt

Mooie dingen bij elkaar laten passen, de vormgeving van het complete interieur voor 
woonhuizen of werkruimtes, is een belangrijk deel van ons vak.
Een vak dat nauw luistert. Waar je gevoel voor moet hebben.
Waarin het draait om het creëren van evenwicht tussen huis, interieur en de mens die 
zich daarin beweegt. 

Geeft u de vormgeving van uw interieur liever uit handen? 
Wij maken graag een totaalplan dat in overleg met u tot in detail wordt samengesteld.
Van lichtplan en schikking, tot kastinrichting.



3. 

Dit ontwerp nemen we samen met u door.  

Waar nodig passen we het aan tot het echt is wat u wilt. 

Dit proces vraagt zoveel tijd als nodig is. Soms veranderen omstandigheden, soms 

leiden onze vragen tot nieuwe ideeën. Wij bewegen daarin mee. 

3D impressie



Wij nemen de maat

Wij ontwerpen, maken en installeren uw kantoor op maat.

In uw bedrijf, praktijk, of uw werkkamer aan huis.

Ontwerpen die passen bij u, bij de aard van uw werk en de 

omgeving.

Werkruimte

Complete bar



Tot in detail op maat gemaakt voor uw woning

Kamer en Suite



Licht is een alles bepalend element in uw interieur.

Het moet mooi zijn, het moet passen bij uw smaak.

En aansluiten bij wat u nodig hebt om comfortabel  

te kunnen wonen en werken. Op verzoek maken wij  

een compleet lichtplan voor uw woonhuis, of werkruimte.

Verlichting



Was- / toiletmeubel, droogrek, badombouw...

Badkamermeubels



3226

Wij ontwerpen en maken volledige slaapkamerinterieurs. 

Zorgvuldig afgestemd op uw wensen, op wat bij u en de  

beschikbare ruimte past.

Slaapkamerinterieurs

313





EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN WOOD CREATIONS    

 

Wood Creations is in 2005 door ons, Maarten van 

den Burg en Maurice Robers, vrienden en bevlogen 

vakgenoten, opgericht vanuit de wens echt mooi en 

goed meubilair te leveren.

 

Vakwerk dat al snel zichzelf verkocht. Binnen twee jaar 

groeide de meubelmakerij uit zijn jasje.

Wij verhuisden naar een groter pand en ontwikkelden 

grotere plannen. Wat ons betrof kwam er nog veel meer 

mooi en duurzaam vakwerk.

Zo mogelijk voor de volledige woon- en werkomgeving.

Het aanbod werd gestaag uitgebreid tot het ontwerpen, 

maken en installeren van complete interieurs. Ook 

kwam er een team vakbekwame meubelmakers in de 

werkplaats.

 

 

 

Hoe het begon

Potlood en papier werden aangevuld met een  

computer en driedimensionale ontwerpen.

Er werd een samenwerking aangegaan met  

stoffeerders en met leveranciers van verlichting en 

decoratieve objecten.

Vandaag is Wood Creations een bloeiend,  

enthousiast bedrijf dat complete interieurs  

ontwerpt en produceert.

 

Degelijk vakmanschap dat getuigt van liefde voor het 

ambacht, oog voor schoonheid en harmonie. 
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Wij ontwerpen en maken uw zitmeubilair op maat.   
Van bankstel of keukenkruk, eetkamerstoel tot relaxfauteuil

Comfortabel zitten



Onze leveranciers:  
een welbewuste keuze

Belangrijke criteria die wij hanteren voor het 

voeren van een merk zijn vakmanschap, duur-

zaamheid, en creativiteit. Het mogen voeren van  

deze merken is, naast onze criteria, ook 

gebaseerd op die van onze leveranciers ten 

opzichte van ons. Samen met hen staan wij 

voor het leveren van hoogwaardige 

kwaliteitsproducten en voor het creëren van 

een optimale woon- of werkomgeving.

fotografie & vormgeving Annelies Koppert.

Alphenberg Leather
Baan
Baobab
Bert Plantagie
Bora
Boretti
Chivasso
Cobra Art
Dauby
Frezoli
Gaggenau
Hofstede Raanhuis
Jab flooring
Kare Design
Karpi by Mart Visser
Layer by Adje
Liebherr
Luux licht
 

Maretti
MIDJ
Miele
Mobitec
Mortex
Nature at Home
Passe Partout
Perletta Carpets
Pols Potten
Quooker
Selsiuz
Siemens
STOUT Verlichting
Tierlantijn verlichting
Watt Holland
Wave kitchen products
Wever & Ducre
Ztahl

Binnendeuren



Bezoekadres:
Zekkenstraat 78
3151 XP Hoek van Holland

Email
info@woodcreations.nl
T: 0174-42 22 00


