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 No interior we’ll create will ever be the same, 

except for one thing: it will exceed your expectations 



HUGO interieurvormgeving

Bij HUGO interieurvormgeving ontwikkelen we overtui-
gende interieurconcepten. We ontwerpen en creëren 
krachtige en inspirerende interieurs, die erop 
gericht zijn gasten te verrassen en verbinden.

Wij geloven in een zeer eerlijke en directe werk-
wijze waarbij we een optimale balans tussen 
functionaliteit en esthetiek nastreven. Ons grenzeloze 
enthousiasme voor het ontwerpen van inspirerende 
concepten, het plezier in samenwerken en het voor 
ogen houden van de grote lijnen resulteren in de 
meest uiteenlopende, overtuigende interieurs die 
positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat van onze 
opdrachtgevers. 

We bieden een breed scala aan diensten, van brand-
onderzoek en conceptontwikkeling via routing en layout 
optimalisatie tot maatwerk verlichtingsarmaturen en 
meubeldesign. Elk project is uniek en eigen. We inventa-
riseren de behoeften en doelen van de opdrachtgever en 
luisteren naar hun wensen en ambities. We werken 
gedurende het hele project nauw samen met jouw team 
om ervoor te zorgen dat het resultaat van ons ontwerp 
niet alleen aan de verwachtingen voldoet, maar deze 
zelfs overtreft. Als de ruimte, de mensen en de ervaring 
uiteindelijk het perfecte samenspel vormen, weten 
we dat we ons huiswerk hebben gedaan. Daarnaast 
begrijpen wij dat binnen planning en budget blijven 
minstens zo belangrijk is als een passend interieur, 
jouw succes is simpelweg namelijk ook het onze.

  We aim to design aesthetic, functional spaces 

which portray your business
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Achterwand v.v. akoestische wandbekleding

Decor C

Opbouwspot zwartHouten plank 1100x300x30

v.v. facet randafwerking

Schaduwvoeg 20 mm rondom Fronten decor C v.v. greeplijst

Blad composiet 13 mm
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Achterwand v.v. tegel A

in halfsteensverband

Wand + plafond decor C

Wand + plafond decor C
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 We bring stories to life in a way that takes guests on 

an journey through space 



Ontmoeten en verbinden in een 

lobby achtige setting

WhiteVisions doel is om mensen gelukkiger in werk en 
leven te laten staan. Met hun moderne, slimme soft-
ware kunnen medewerkers veel efficiënter werken 
en dat laat ruimte om hun creativiteit de vrije loop te 
laten en persoonlijk en professioneel te groeien. Dit 
interieur belichaamt die visie, het stimuleert betrokken-
heid, verbondenheid en creativiteit en biedt tevens een 
lobbyachtige omgeving om te ontmoeten en verbinden.
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Woerden

Office

Grozette

Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel 
onderdeel van de bedrijfsstrategie binnen 
Grozette. Dit geldt ook voor hun nieuwbouw, 
een fabriek met expeditie, opslag en kantoren. 
Voor de medewerkers moeten de verschillende 
ruimtes uitnodigend en comfortabel zijn en 
tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op 
de productiviteit. Laten we hiervoor een aantal
fundamentele uitgangspunten nemen vanuit 
een branche die ons meer dan goed bekend is:
gastvrijheid. Onze focus ligt op stijl, persoonlijk-
heid, comfort en service in een omgeving 
waar beleving centraal staat.

02.

Een comfortabele werkomgeving 

waar beleving centraal staat
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Verbrand hout
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Sauswerk kleur CLedstrip Pui Verlaagd plafond v.v. verbrand hout + spots

Toiletten

Signing toiletten

Metalen strip 7x5 mm v.v. afstandhouder

In kleur van pui

letters bestickering 'grozette rood'

Artwork

Koker metaal A 20x20

Lijst zwart hout
Uithangbord messing v.v.

opaal glas + verlichting Systeemplafond verdekt
A

A

B

B



Inspiring moments spring from seeking purpose and beauty 

in equal measure and create unforgettable impact
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Pui vv bestickering

Gordijnen

Wand v.v. spiegels

Signage ScooperzKolom v.v. verlichting Tafel +1100

v.v. opstaande kant + WCD's

Volume v.v. WCD + lamp

C
O

FFEE

Wand v.v. tegels

Keuken bestaand

Vergadertafel bestaand

Kolom v.v. verlichting

Ø700

1300

1
1

0
0MEETING ROOM

Signage op vloer

tekst n.t.b.

Signage vloer

tekst n.t.b.

Gordijn schuin aflopend

v.v.signage wand 'Scooperz'
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Scooperz

Een social mediabureau voor merken met 
grootse plannen online, een bedrijf waar ze 
trots zijn te weten hoe je mensen kunt verleiden 
op social media. Aan ons de opdracht hun 
merk en bedrijf naar een hoger niveau te tillen 
door een interieur te creëren dat hun bedrijfs-
identiteit en filosofie weerspiegelt. We weten 
dat gepersonaliseerde ervaringen en continue 
en directe online mogelijkheden aspecten 
zijn die de moderne gast verwacht en eist. 
Hetzelfde geldt voor de huidige werknemers, 
dus die hebben we op hun wenken bediend.

Breda

Office

03.

Een kleurrijk, dynamisch interieur 

voor de social media expert van nu



Oosterhout

Retail

Cité 22

Cité 22 is meer dan een winkel, het fungeert als 
centrale plek in de stad. Het horecagevoel is geïntegreerd 
in de winkel, klanten genieten hier tijdens het winkelen 
van een kop koffie of een glas champagne. Elke hoek 
moet een verrassende ervaring bieden met een grote 
verscheidenheid aan producten op het gebied van 
fashion, verzorging en home. Het creëren van een rijke 
beleving voor de klant zorgt voor een complete ervaring, 
waardoor een centrum van sfeer en interactie ontstaat.
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Een centrum van sfeer en interactie



Your store needs to be a business as well as a work of art



Eindhoven

Retail

Jaspers

De Kleine Berg is één van de drie bekende winkelstraten 
van het zogenaamde Quartier Vivant van Eindhoven, de 
wijk “De Bergen”. In dit artistieke hart van Eindhoven vind 
je galerieën, kunst, boetiekjes, de hipste modezaken en 
restaurants. Om aan te sluiten bij de sfeer van deze 
bruisende straat werd een totaalconcept ontwikkeld 
waarin ‘lifestyle’ centraal staat. Met aandacht voor 
decoratie en sfeerbeleving werd de eerste stap naar 
een conceptstore gezet. Naast de kleding is ook het 
decor te koop, zoals de antieke vitrines gevuld met 
accessoires, gadgets en decoratie.
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Het interieur ademt ambacht, versterkt door 

de inkijk in het atelier



Een interieur design dat past bij het karakter van 
dit moderne, innovatieve bedrijf en de ambities 
die zij hebben. Kernwoorden als persoonlijk, open, 
onderscheidend en betrouwbaar worden door 
het nieuwe interieur gevisualiseerd en benadrukt.

Bodegraven

Office

Vandersterre

06.

Een plek van rust en dynamiek in één



 We create a conversation between storyteller 

and audience,  what will your story be? 

Contact

www.hugointerieurvormgeving.nl
+31 (0)162 85 25 85
info@hugointerieurvormgeving.nl

Schansstraat 17
4944 AE Raamsdonk
Nederland


