
StretchSyStemS       for ArchitecturAl & interior SolutionS



SPAndesign is een bedrijf gespecialiseerd in het verwezenlijken van creatieve gedachten met praktische oplossingen voor plafonds, wanden 
en objecten. De mogelijkheden van het systeem zijn talrijk en biedt de architect, interieurontwerper en opdrachtgever alle creatieve vrijheid. 
toepassingen zijn:  Spanplafonds - Wanden bespannen - textiele visuals - Verlichtings oplossingen - Akoestische oplossingen
 
Graag laten wij u kennis maken met onze productenrange en de talrijke mogelijkheden. natuurlijk vraagt elk interieurconcept om een advies op 
maat. Wij denken graag met u mee bij het vinden van de beste oplossing voor uw ontwerp en inrichting. 
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Chaussures Mondiales Maasticht





Culinaire studio Bij Robèrt oisterwijk



De Kuyper Royal Distillers Schiedam





Satelliet Meubelen Breda



PricewaterhouseCoopers Breda





De Rooi Pannen tilburg



IJsselland Ziekenhuis capelle ad iJssel



Sonos hilversum



Biënnale tilburg





rmr Interieurbouw Moergestel



restaurant Polen



Appartement nesselande



Zwembad Polen



Holla Advocaten tilburg



Shoebaloo rotterdam





First Impression Audiovisueel tilburg



Endemol Nederland BV Amsterdam



Ernst & Young utrecht



Baker & McKenzie Amsterdam
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Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is voor SPAndesign een belangrijk onderdeel. het vinden van de juiste balans tussen het 
creëren van een product en het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu en de sociale context heeft de aandacht.
De onderdelen van SPAndesign zijn 100% recyclebaar en voldoen aan de nen-en 14716 norm op gebied van rook en giftigheid.
Door het op maat aanleveren van de producten is afval en transport minimaal. Zo komt het dat het verbruik van waardevolle bronnen 
tot 95% lager liggen dan bij conventionele bouwproducten.
SPAndesign spanplafonds zijn onderhoudsvrij en hoeven nooit geschilderd te worden.
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