
Gegarandeerde kwaliteit 
heeft een naam: PPI



PPI, een betrouwbare partner

De nadruk voor het PPI ligt naast kwaliteit en vakmanschap 
op ketensamenwerking en duurzaamheid. In die keten 
speelt u als architect een belangrijke rol in het creëren van 
de uitgangspunten en de uitstraling van een gebouw en 
de inrichting van ruimtes. Hetgeen u bedenkt dient ook op 
de juiste manier te worden uitgevoerd. De projectinrich-
ters van het PPI zijn uitstekende partners waar u op kunt 
vertrouwen!

Het Platform Projectinrichting (PPI) is de Nederlandse 
brancheorganisatie voor projectinrichting. Binnen het 
PPI zijn projectinrichters en leveranciers en fabrikanten 
van harde en zachte vloeren, lijmen, raambekleding en 
andere relevante productgroepen vertegenwoordigd. 



Betrouwbaar



Vakmanschap



U wilt graag partners om u heen die kwaliteit leveren, maar wat is nou kwaliteit? 
Niet iedereen legt de lat even hoog en er is verschillend kwaliteitsbesef. Om daar 
eenheid in te krijgen heeft het Platform Projectinrichting het PPI Keur ontwikkeld. 
Het PPI Keur is de branche brede kwaliteitsstandaard voor projectinrichting. Het 
keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die handelen volgens objectief 
vastgestelde procedures en op de werkvloer hun vakmanschap aantonen door te 
werken volgens strenge eisen en normen. 

De procedures, eisen en normen zijn vastgelegd in een uitvoeringsrichtlijn. Richtlij-
nen en leginstructies van fabrikanten en leveranciers van vloeren zijn hierin mee-
genomen. Ook wordt de naleving van de richtlijnen ter plekke op het werk steek-
proefsgewijs door extern bureau IKOB BKB getoetst. De rapportage van de toetsing 
is opvraagbaar. Meer informatie en onderbouwing vindt u op www.p-pi.nl
 

PPI-keur: uw waarborg voor 
echte kwaliteit.



Minder risico,   
meer zekerheid

Bij de inrichting van een pand komt veel kijken. Het begint 
bij een goede basis: de stoffering van de vloeren, wandaf-
werking en raambekleding. Daarnaast is goede afstemming 
tussen de opdrachtgever en projectinrichter van essentieel 
belang. 

Materiaalkeuze, vakmanschap, communicatie, innovatie en 
planning zijn hierbij belangrijke pijlers. De PPI projectinrich-
ters bieden u het hoogste denkbare niveau van afwerking 
voor elk budget. Als u voor gegarandeerde kwaliteit wilt 
gaan, ligt de keuze voor een PPI projectinrichter voor de 
hand.  U herkent ze aan het PPI keurmerk.

Zekerheid



PPI in paragraaf 48  
van uw bestek!

Gegarandeerd kwaliteit met PPI keur
Vakmanschap met geschoold personeel
Hoog afwerkingsniveau
Minder risico’s 
Meer zekerheid
Duurzaam
Op tijd leveren
Afspraak is afspraak
Meerjaren visie
Concurrerende tarieven

PPI Keur, verdient een plek in uw bestek!



Postbus 199, 3330 AD Zwijndrecht 
t 078 - 620 28 31   f 078 - 620 28 32
e info@p-pi.nl   i www.p-pi.nl

PPI Projectinrichters
• Abeln projectstoffering, Almelo 
• Boerhof Projectinrichters, Heeten 
• Careson, Rotterdam 
• Damen Vloeren, Arnhem 
• Dutch Flooring Solutions, Culemborg 
• Erkamp Projectservice, Heiloo 
• G&S Project, Tilburg 
• Interbase, Beek en Donk 
• Isodes Projectinrichting, Katwijk 
• Jurry Terneuzen, Terneuzen 
• Kampschreur, Zoeterwoude 
• Korte Projectstoffering, Oud Gastel 
• Lykele Projectinrichting, Amsterdam 
• Maasmond Rotterdam, Rotterdam 
• Martin Kok Projektinrichting, Wateringen 
• Master Totaalinrichting, Hoofddorp 
• MF Design, Volendam 
• Mirato Projectinrichting, Sassenheim 
• NVB Vermeulen Projecten, Leeuwarden
• Projectstoffering Utrecht, Nieuwegein 
• Projectvloeren Nederland, Duiven 
• R&J Boon, Krimpen aan den IJssel 
• Schuurman Interieur, Amsterdam 
• Spaan Projekten, Geldrop 
• Thibor, Roermond 
• TMC Project, Goes 

• Van der Laan Stoffeerders, Assendelft 
• Van der Loo Projectstoffering, Apeldoorn 
• Van Voorst Projektendienst, Ede 
• Vloerenbedrijf Het Zuiden, Eindhoven 
•  Woontrend Zeeland Projecten, Koudekerke

PPI Fabrikanten
• Amorim Benelux, Tholen 
• B&C Products, Nunspeet
• Desso, Waalwijk
• Excellenta-Duolight, ‘s-Hertogenbosch
• Forbo Eurocol, Wormerveer
• Forbo Flooring, Krommenie
• Gerflor Benelux, Eindhoven
• Henkel Nederland, Nieuwegein
• InterfaceFlor, Scherpenzeel
• Interfloor, Zwartsluis
• Luxaflex Nederland, Hardinxveld 
• Modulyss, Zele, België
• Nora Flooring systems, Kaatsheuvel
• Partners in Design, Naarden
• Schönox, Malden
• Tarkett Nederland, Oosterhout
• Unipro, Haaksbergen
• Vloer Totaal Concept, Genemuiden

www.p-pi.nl

Horeca & hotels

Zorgsector

Detailhandel

Onderwijsinstellingen

Kantoren


