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We willen ons het liefst in elke ruimte aangenaam voelen. Want een ruimte heeft invloed op ons gevoel en ons gedrag. 

In een ruimte concentreren we ons, nemen we een momentje voor onszelf, ontmoeten we elkaar of voeren we goede gesprekken. 

We zijn onderdeel van een ruimte. Met onze passie voor design en door de liefde voor de juiste materialen en kleuren, 
ontstaat de juiste sfeer en de perfecte stijl. Ons design naar jouw wens. Zo creëren wij een nieuwe ruimte.
Een ruimte waarin we ons prettig voelen. Een plek die ons verbindt. 

Want mensen verbinden met ons design, dat is het ultieme effect van ons plan. 
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Marcel van der Ziel

Directeur / Eigenaar

30 Jaar Plan Effect

30 Jaar Plan Effect

Plan Effect bestaat 30 jaar. Drie dynamische decennia die wereldwijd in het teken stonden van digitalisering. 
Die digitale revolutie had veel impact op de werkvloer. Bedrijfsprocessen werden sneller en gebruikers stelden andere eisen. 
Bovendien is er een compleet andere beleving ontstaan. De horizon wordt nu vaak begrensd door een beeldscherm, andere 
geluiden domineren het kantoor, privacy kreeg een nieuwe definitie en we communiceren anders en met steeds meer
middelen. Die wereld is bovendien nog lang niet uitontwikkeld. Ze zal zich blijven bewegen en vernieuwen. Daarom is 
innoveren zo belangrijk.

Iedere verandering vergt namelijk aanpassingen. En dat willen we ook, want meebewegen is de sleutel tot succes. 
Verduurzaamd een bedrijf, dan wil zij dat ook uitdragen. Maar ook dat er geluisterd wordt naar de wensen van medewerkers. 
Aan de mate van comfort, privacy, planten en licht dat doordringt tot de kern van een gebouw zie je hoeveel belang wordt 
gehecht aan een gezonde werkomgeving. 

Maar hoe geef je invulling aan al deze wensen wanneer esthetische en technische eisen strijden om voorrang? Onze ervaring 
is dat de mate van flexibiliteit, kwaliteit, creativiteit en persoonlijke betrokkenheid het eindresultaat van de inrichting 
bepalen. Kernkwaliteiten waar architecten en interieurinrichters over moeten beschikken, maar die u ook van ons als 
leverancier kunt verwachten. Onze kennis en vaardigheden staan ten dienste van het ontwerp en de toekomstige gebruiker. 
We innoveren met klanten en gaan geen uitdaging uit de weg om tot de beste oplossing te komen. 
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PE-25 GLASS-CONCEPT
Enkelglaswand

Wanddikte  25mm

Glaspanelen  Gelaagd 66.2 / 66.A2 / 88.A2

Koppeling   Plus-in of transparant getaped 

Modulatie  Maximaal 900mm 

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Coating   Poedercoating

Plafondprofiel  25 x 35mm

Vloerprofiel  25 x 35mm

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 33 tot 41 dB



1110

Dentista | Amsterdam

Opdrachtgever: DP Dental Holding BV
Ontwerp: i29
Fotografie: Thomas van Schaik

PE-25 Glass-Concept



1312

Cluse | Amsterdam

Opdrachtgever: Cluse 
Ontwerp: iL Office
Fotografie: iL Office

PE-25 Glass-Concept
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Designed to Connect

Er is in het leven weinig belangrijker dan verbinding maken. Met elkaar én met de omgeving. Door de connectie voelen 
mensen het leven, zijn ze creatiever, productiever en gezonder. Het nieuwe kantoor biedt daar ruimte voor. “Mensen willen 
elkaar ontmoeten, hun eigen tempo bepalen en zich behaaglijk voelen. Ook op het werk”, zegt Wout van den Brink. “Dat 
is overigens geen uniform gegeven. De één gedijt goed in een omgeving omringd door collega’s, sommigen zoeken stilte, 
terwijl andere medewerkers meer behoefte hebben aan ontspanning. Daarom is iedereen erbij gebaat dat er keuzevrijheid 
is, bijvoorbeeld om zelf te bepalen in welke omgeving je wilt werken. Dat zie je terug in kantoren; werkplekken zijn steeds 
gevarieerder met ruime bureaus en tafels, afgewisseld door cabins om geconcentreerd te werken en voetbaltafels en 

Designed to Connect

comfortabele banken ter 
ontspanning.”

“Met architecten geven wij het 
‘vrije werken’ vorm waarbij wij er 
ook oog voor hebben dat 
bedrijven één sfeer uitstralen én 
hun identiteit behouden.” 
Een identiteit waar bezoekers en 
medewerkers zich mee kunnen 
vereenzelvigen. 

“We ontwerpen vanuit de 
connectie: Designed to connect”, 
verduidelijkt Wout. “We denken 
mee over vragen en verleggen 
grenzen. Omdat we weten dat de 
sfeer en het comfort bepalend 
zijn, maar ook dat technische 
voorwaarden zoals de akoestiek 
veel invloed daarop hebben. 
Mensen moeten zich thuis voelen. 
Dat betekent dat zij soms rust 
zoeken en andere keren onderdeel 
van de reuring willen zijn.  Over 
deze vraagstukken – waarbij de 
mens centraal staat - 
brainstormen we graag.”

We nodigen u graag uit voor een 

kennismaking en brainstorm in 

onze nieuwe Creator Lounge.

Wout van den Brink

Commercieel Directeur
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Het kantoor van Lomans in Capelle 
aan den IJssel is robuust. Het straalt 
stoerheid uit, maar ook openheid door 
de transparante entree. In het 
werkcafé – gesitueerd in een verdiepte 
kuil op de begane grond – overheersen 
robuuste materialen zoals hout en staal 
die worden afgewisseld met zachtere 
textielen. Hier creëerde de architect 
gelegenheid voor samenkomst, lunch, 
overleg en flexwerkwerken. Maar De 
Kuip biedt ook ruimte voor verbeelding. 
Robert Boon ontwierp speciaal voor 
Lomans een wand met een 
‘Steampunk’ installatie, een kunstwerk 
dat de 100-jarige geschiedenis van het 
bedrijf uitbeeldt. De centrale hal straalt 
warmte uit. Glaswanden worden 
afgewisseld met houten wanden 
waardoor een spel van licht en donker 
ontstaat. Door de houten latten 
ontstond er optisch extra hoogte en 
werd de akoestiek verbeterd. Daarnaast 
was het voor Lomans belangrijk dat 
‘verbinding’ in het ontwerp werd 
geïntegreerd. De vide benadrukt dit, 
maar ook de transparante glaswanden 
waarachter informeel wordt vergaderd.

PE-25 Glass-Concept  |  Lomans

Lomans | Capelle aan den IJssel
Opdrachtgever: Lomans Totaalinstallateur
Ontwerp: Wildenberg Interieurarchitectuur
Fotografie: Peter Baas
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Invullen van verwachtingen

De kracht van een ontwerp komt voort uit de 
samenwerking. “Voor Plan Effect betekent dat: doen 
wat we beloven en samen met de aannemer en 
architect onze schouders eronder zetten. Alleen dan 
krijgt de opdrachtgever het resultaat dat hij 
beoogde”, zegt Bas Witzier. Hij weet als geen ander 
dat ieder project specifieke eisen stelt aan 
materialen. “Geen ontwerp is hetzelfde. Maar wanneer 
je de producten goed kent en vertrouwd bent met de 
eigenschappen, kan je architecten goed voorlichten 
en duidelijke verwachtingen creëren. Met producten 
kun je het beeld en ontwerp versterken en de details 
zorgen hierbij voor een perfecte aansluiting.” 

Invullen van verwachtingen

Bas Witzier

Area Sales Manager
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Van Berlo | Eindhoven

Opdrachtgever: Goevaers & Znn.
Ontwerp: Atelier van Berlo
Fotografie: Tycho Merijn

Zeker bij transformaties en renovaties is specialistische kennis 
onontbeerlijk. Innovation Powerhouse in Eindhoven toont dat aan. 
Atelier Van Berlo transformeerde de gesloten en donkere 
energiefabriek tot een transparant kantoor, met een 
minimalistisch kleurgebruik, waardoor de robuuste omgeving tot 
zijn recht komt. “Geen grid of maatvoering van de voormalige 
energiecentrale is exact hetzelfde. Daardoor is iedere wand uniek. 
Dan merk je het voordeel van ons Nederlandse bedrijf. Alles is 
exact  ingemeten en secuur in eigen huis geproduceerd.” Daarnaast 
werden de glazen wanden op (bijna) onmogelijke 
plekken toegepast. “Glas hebben we bijvoorbeeld uitgesneden om 
het betonwerk heen. En ook de liftschacht is een bijzonder object. 
Het staalskelet waar de lift aan hangt, is door ons voorzien van 
glazen wanden. Deze bijzondere details kan je alleen realiseren 
wanneer je met elkaar alle finesses van een ontwerp bespreekt.”
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EGO
Enkelglaswand

Wanddikte  70mm

Glaspanelen  Gelaagd 66.2 / 66.A2 

Koppeling   30mm stijl,  transparant getaped 

Modulatie  Variabel 

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Coating   Poedercoating

Plafondprofiel  70 x 35mm terugliggend

Vloerprofiel  70 x 35mm terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 33 tot 38 dB
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TOON | Geldermalsen

Opdrachtgever: TOON
Ontwerp: Same-D
Fotografie: TOON

EGO
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Meebewegen op architonische ritmes

Architectuur staat nooit stil. Het beweegt op de ritmes van de economie en maatschappij en moet daardoor steeds nieuwe 
gedaanten aannemen. Soms zelfs voordat opdrachtgevers hun wensen duidelijk kunnen formuleren. Door die dynamiek is 
het concretiseren van ontwerpen een specialisme. “De snelle adaptatie van nieuwe gewoontes en deze vervatten in een 
beeld, daagt niet alleen architecten uit, maar ook ons als leverancier”, vertelt Frank van der Bol. “Zo moesten een paar jaar 
geleden raamprofielen zo slank mogelijk zijn en zien we nu duidelijke robuuste contouren. In die cadans bewegen we mee. 
Waarbij we anticiperen op signalen van architecten. Dat leidt zelfs tot unieke wandsystemen. Zoals EGO en TEN. 
Deze  wandsystemen zijn voorzien van een rasterpatroon die een extra dimensie toevoegen aan ruimtes.”

Waar ontwerpvrijheid toe leidt is te zien bij Pixelpool. Het voormalige kantoor van de Giro in Den Haag is een klassiek 
voorbeeld van Amsterdamseschool-architectuur. Geometrische baksteenpatronen in de gevel, een trap die verwijst naar 
het werk van M.C. Esscher en een glas-in-looddak. “Toevoegingen aan het interieur moesten in lijn zijn met de 
oorspronkelijke architectuur en deze waar mogelijk versterken. De duidelijke rasterpatronen in de wanden reflecteren de 
maatvoering van de gevel. Dat beeld wordt versterkt doordat kanalen loodrecht door de wanden zijn gevoerd. Horizontale 
en verticale lijnen worden dus niet onderbroken, maar kruizen elkaar, waardoor er extra dieptewerking (hoogte) ontstaat. 
Het toevoegen van de industriële glaswand EGO versterkt zo de historische architectonische kwaliteiten.”

Frank van der Bol

Area Sales Manager

Meebewegen op architectonische ritmes

Pixelpool | Den Haag

Opdrachtgever: AREA Occupier Solutions
Ontwerp: AREA Occupier Solutions
Fotografie: Sophie Mylou



2928 EGO

Colliers International | Amsterdam

Opdrachtgever: Colliers International 
Ontwerp: Colliers International 
Fotografie: Ronald Smits Photography 
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SKYE
Enkelglaswand

Wanddikte  150mm

Glaspanelen  Enkel en dubbel gelaagd 66.2 / 66.A2 /88.A2 

Koppeling   Plus-in of transparant getaped 

Modulatie  900mm 

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Coating   Poedercoating

Plafondprofiel  150 x 35mm terugliggend

Vloerprofiel  150 x 35mm terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 33  tot 44 dB
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Universal Music | Hilversum

Opdrachtgever: Sure Projectmakers 
Ontwerp: Casper Schwarz Architects
Fotografie: Peter Baas

Skye
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Interieurontwerp vanuit het menselijk perspectief
In een snel veranderende wereld waarin menselijk contact een nieuwe waardering krijgt, is het de rol van de architect om die verbondenheid 
gestalte te geven. Het motto van Casper Schwarz Architects is: ‘We ontwerpen interieurs vanuit het menselijk perspectief’. Vanuit die visie 
verbindt het architectenbureau mensen en hun talenten met comfort en identiteit. Maar bovenal zijn de ontwerpen een uitnodiging tot 
verkenning en het aangaan van relaties.

Niet de signatuur van de architect is het uitgangspunt, maar de beleving. Het gevoel en de ruimte die de gebruiker ervaart zodra hij de 
werkomgeving betreedt. Het interieur van Universal Music Group is daar een voorbeeld van. Iedereen die daar werkt is muzikant of minimaal 
muziekliefhebber. Het zijn mensen die houden van het podium en het creëren van sfeer. Het interieur reflecteert dat. Het sociale hart van 
Universal nodigt uit om instrumenten op te pakken en de ruimte te vullen met muziek. De combinatie van graffiti, licht en donker en een podium 
maken daarnaast direct duidelijk dat de omgeving meer is dan een kantoor. Het inspireert en Casper Schwarz creëerde een gevoel van
thuiskomen. Zelfs op plekken waar zakelijke lichte tinten de overhand hebben. Door de transparantie voelt iedereen de connectie, terwijl de 
architecturale glazen Skye wanden een duidelijk statement maken en ook voldoende privacy bieden. 

Interieurontwerp vanuit het menselijk perspectief

Casper Schwarz

Architect

Het Skye wandsysteem is door Casper Schwarz en Plan Effect speciaal ontworpen om een architectonische toevoeging op de bestaande 
Plan Effect collectie te bieden. Met glas dat gekaderd is in diepe profielen, waardoor het optische en constructieve kwaliteiten toevoegt aan het 
interieur. Met Skye kan bovendien een hoogte van minstens vier meter worden overbrugd. Een ander mooi voorbeeld is Neptune Energy, een 
werkomgeving met een heel ander karakter dan Universal Music Group. Hier karakteriseren vloeiende lijnen de gastvrije ontvangst en de 
beeldbepalende trap. Een uitstraling in lijn met de kernwaarden van het bedrijf; een sociale omgeving met multifunctionele werkruimtes waar 
iedereen zijn plek vindt.

Het zijn de verrassende wendingen en subtiele manieren waarop materialen zich voegen naar de gebruiker, waarmee Casper Schwarz Architects 
zich onderscheidt en waardoor er een magnetische energieke aantrekkingskracht van de ontwerpen uitgaat. Zelfs als de kaders door een merk 
zijn geschetst, zoals bij Red Bull. Voor deze sterke naam - gelieerd aan veel outdoor sporten – vertaalde het bureau de energie, het plezier en 
de beleving van buiten, naar een aards, stoer en biophilisch interieurontwerp. Maar met respect voor de kaders. “Omdat in onze ogen kaders de 
vrijheid geven om te zoeken naar aanvullende kwaliteiten die de identiteit en het comfort ten goede komen.”



3736 Skye

Infinity | Amsterdam

Opdrachtgever: Van Reisen Projectontwikkeling
Ontwerp: Casper Schwarz Architects
Fotografie: Peter Baas
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TEN
Enkelglaswand

Wanddikte  70mm

Glaspanelen  Gelaagd 66.2 / 66.A2 

Koppeling   10mm stijl,  transparant getaped 

Modulatie  Variabel 

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Coating   Poedercoating

Plafondprofiel  70 x 35mm terugliggend

Vloerprofiel  70 x 35mm terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 33 tot 38 dB
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Universal Music | Hilversum

Opdrachtgever: Sure Projectmakers 
Ontwerp: Casper Schwarz Architects
Fotografie: Peter Baas

TEN
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Plan Effect | Geldermalsen

Opdrachtgever: Plan Effect 
Ontwerp: LTD Studio
Fotografie: De Verbeelding
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Trots op het totaalproduct

Sinds enige tijd heeft Plan Effect een eigen 
hypermoderne glasstraat. “Het grote voordeel van 
onze glasstraat is dat we sneller kunnen schakelen. 
Eventueel kan glas al binnen een etmaal op de plek 
van bestemming zijn”, zegt Thijs Braun. Plan Effect 
heeft standaard verschillende soorten gelaagd glas 
op voorraad, maar de meeste vraag is naar vier of 

Trots op het totaalproduct

vijf soorten; vooral de diktes 3, 6 
en 8 mm zijn populair. “We leveren 
deze glassoorten allemaal met 
een akoestische folie die ervoor 
zorgt dat er extra decibellen 
geweerd worden”, zegt Thijs. 
Maar het grootste voordeel van 
de glasstraat is volgens hem dat 
Plan Effect een totaalproduct 
levert. “Het is prettig om helemaal 
zelf verantwoordelijk te zijn voor 
de kwaliteit. Dat brengt ook een 
gevoel van trots met zich mee.” 

Het glas doorloopt drie fases. “De 
eerste stap omvat voorraadbeheer 
en voorbereiding. Zuignappen 
tillen het glas op en leggen het 
vervolgens zachtjes op de tafel 
neer. Daarna wordt het glas naar 
de snijtafel getransporteerd. Hier 
worden de grote glasplaten (3.21 x 
6m) gesneden. En als laatste wordt 
het glas afgekant, de facetten 
geslepen en het glas gepolijst.” 
Het hele proces van ontwerp tot 
vervaardiging - waarbij 
iedereen betrokken is - wordt in 
de glasstraat afgerond en verlaat 
mede daardoor als een 
hoogwaardig wandsysteem ons 
bedrijf in Geldermalsen.Thijs Braun

Manager Productie & Logistiek



4746 Glasstraat



4948

Inge van der Pijl
Manager Operations & HR

Lef en ambitie

Lef en ambitie

“De trots die iedereen hier voelt - op de organisatie, op onze producten en collega’s - kenmerkt de dynamiek van 
Plan Effect”, zegt Inge van der Pijl, Manager Operations & HR. Hetzelfde enthousiasme waarmee nieuwe ideeën van klanten 
worden omarmd, voel je ook bij collega’s onderling. De productie van onze wanden is daardoor echt een joint effort, waar 
iedereen vanuit zijn eigen specialisatie expertise aan bijdraagt. 

“De verantwoordelijkheid en loyaliteit van onze medewerkers komt overal tot uiting. Niet alleen ten aanzien van de producten 
waar we veel zorg aan besteden, ook onderling kijken we naar elkaar om en zetten we gezamenlijk de schouders onder 
projecten. De glaslijn is daar een mooi voorbeeld van. We voelden dat dit een waardevolle toevoeging was voor ons bedrijf, 
maar waar haal je de tijd vandaan met een volle orderportefeuille? Dan zie je de kracht van collegialiteit én lef. Er werd tijd 
gemaakt om de glaslijn met elkaar te realiseren en we hebben de kwaliteiten van verschillende teamleden optimaal ingezet.”
De combinatie van plezier, lef en ambitie zorgt ervoor dat klanten zich welkom en gehoord voelen bij Plan Effect, maar ook 
dat medewerkers zich autonoom kunnen ontwikkelen en zich gesteund voelen. “Dat is namelijk de sleutel om niet alleen 
vandaag maar ook morgen succesvol te zijn. Slagen vergt namelijk mensen die inspelen op veranderingen, naar elkaar
luisteren, tijd voor elkaar maken, open staan voor nieuwe ideeën en anderen enthousiasmeren om deel te nemen. Het is 
deze ruimte die Plan Effect biedt en waardoor onze mensen zich verbonden voelen. Want of je nu een specialist bent die 
zich in de diepte verder wil ontwikkelen of een nieuwe werknemer die nieuwe competenties meebrengt, onze club wordt 
alleen maar rijker door alle talenten te benutten.”
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SERENITY
Dubbelglaswand

Wanddikte  74mm

Hoogte   Maximaal 3000

Glaspanelen  Dubbel flush glas  66.2 / 66.A2 

Koppeling   Plus-in, transparant getaped 

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondaansluiting 74 x 35mm

Vloeraansluiting  74 x 35mm

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 42 tot 45 dB
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Hourglass | Amsterdam

Opdrachtgever: CBRE 
Ontwerp: CBRE
Fotografie: Stijn Poelstra

Serenity
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Xebia | Amsterdam

Opdrachtgever: Xebia Nederland
Ontwerp: SURE projectmakers
Fotografie: Peter Baas

Serenity
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Signify | Amsterdam

Opdrachtgever: Signify IMS Procurement
Ontwerp: ©Drees & Sommer
Fotografie: ©Drees & Sommer
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MONOBLOC
Dubbelglaswand

Wanddikte  100mm

Cassettes  Dubbel beglaasd

Glaspanelen  33.1 / 33.2 / 33.A2

Koppeling  Aluminium klikprofiel of 0-voeg

Modulatie  Variabel tot 2400mm breed

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondprofielen  Met geïntegreerde decoratie rail

Vloerprofielen  Vlak of terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 38 tot 42 dB
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ASICS | Hoofddorp

Opdrachtgever: ASICS Europe 
Ontwerp: CBRE
Fotografie: Stijn Poelstra

Monobloc



6362 Monobloc

Arkin | Amersfoort

Opdrachtgever: Colliers International 
Ontwerp: Colliers International 
Fotografie: Ruben Visser
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Kwaliteit voor de toekomst

Binnen Plan Effect houdt Rob Liefrink zich onder andere bezig met Research & Development. Een toekomst die zich nu al 
aftekent door de milieuvriendelijke wijze van produceren én waarbij het bedrijf simultaan daaraan het pad naar een 
circulaire toekomst verkent. 

“Jaarlijks verwerken we 350.000 kilo aluminium en 60.000 m2 glas. Om de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk te houden,
betrekken we al onze producten uit Europa en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis”, zegt Rob. “De kwaliteit wordt namelijk 
niet alleen bepaald door de grondstoffen die we gebruiken”, weet hij. “Het heeft ook te maken met de duurzame manier 
waarop we onze eigen energie opwekken en omgaan met logistieke trajecten.” Bouwleveranciers onderscheiden daarbij in 
grote lijnen drie vervoerstrajecten: naar het bedrijf, naar de bouwplaats en op de bouwlocatie. “Al onze inspanningen zijn  
erop gericht om het aantal vervoerskilometers te beperken en uitval door beschadigingen te beperken. Daardoor gebruiken 
we minder grondstoffen en kunnen we de CO2-uitstoot minimaliseren. Bovendien dragen fysiek korte aanlevertrajecten bij 
aan de flexibiliteit van onze organisatie.” Deze flexibiliteit zal richting 2050 – wanneer de hele bouwkolom circulair moet zijn 
– nog verder op de proef gesteld worden. “In onze optiek moet circulariteit gestalte krijgen door hoogwaardig – bij voorkeur 
hetzelfde – gebruik van onze wanden.” De grondstoffen die Plan Effect gebruikt - aluminium en glas – zijn goed recyclebaar 
en leveren tijdens dat proces nauwelijks waardevolle eigenschappen in. Maar de ambitie reikt verder. “We zijn er namelijk 
van overtuigd dat - wil je echt de stap maken van een lineaire economie naar een circulaire economie - er meer 
commitment nodig is. 

Rob Liefrink

Inkoop Manager
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Positieve invloed op het milieu

De nieuwe economie is duurzaam. Dat betekent dat er steeds 
beter gelet wordt op de herkomst van grondstoffen én de 
wijze waarop we produceren en verwerken. “We zijn trots op 
de weg die Plan Effect een paar jaar geleden is 
ingeslagen”, zegt Natasja Dokman-Schulte. “We willen een 
positieve invloed hebben op het leven van mensen en de 
natuur. Daar zetten we actief stappen in. In de 
productie gebruiken we bijvoorbeeld zelf opgewekte energie 
en beperken we reststromen. Inmiddels zijn onze glazen 
wanden Cradle to Cradle zilver gecertificeerd en de gesloten 
wanden hebben een bronzen certificaat.”

Door de ambitie om Cradle to Cradle wanden te vervaardigen, 
zette Plan Effect de keten in beweging. “Actief vroegen we 
aan onze leveranciers om gezonde producten te leveren. 
Zo motiveren we hen ook om de duurzaamheidslat steeds 
hoger te leggen. Maar ook onze klanten willen we inspireren. 
Daarom werken we samen met collega-leveranciers, wisselen 
we kennis uit op het gebied van Cradle to Cradle én geven we 
invulling aan de nieuwste duurzaamheidstandaarden.” 

Plan Effect plaatst duurzaamheid in een breed 
perspectief. “Doordat we gebruikmaken van eerlijke 
materialen - monocomponenten die na recycling hun 
kwaliteiten behouden - zijn wandelementen hoogwaardig 
herbruikbaar. Ook daar verleggen we steeds onze horizon. 
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van modulaire concepten 
die invulling geven aan de circulaire economie.”

Positieve invloed op het milieu

Natasja Dokman-Schulte

Marketing & Communicatie
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V-LINE
Gesloten Wand

Wanddikte  100mm

Panelen   Gemelamineerd spaanplaat

Koppeling  0-voeg

Modulatie  Maximaal 1200mm

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondprofiel  Met geïntegreerde decoratie rail

Vloerprofiel  Vlak of terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 45 tot 51 dB



7170 V-Line

Grandvision | Schiphol

Opdrachtgever: iL Office
Ontwerp: iL Office
Fotografie: iL Office
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BASIC
Gesloten Wand

Wanddikte  100mm

Panelen   Gipsvinyl, gemelamineerd spaanplaat

Moduulovergang  Aluminium platstrip 

Modulatie  1200mm

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondprofiel  Met geïntegreerde decoratie rail

Vloerprofiel  Vlak of terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 44 tot 52 dB
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Dosign | Rotterdam

Opdrachtgever: Plan@Office
Ontwerp: Plan@Office
Fotografie: Plan@Office

Basic
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STEEL-LINE
Gesloten Wand

Wanddikte  100mm

Panelen   Staal gepoedercoat

Koppeling  0-voeg

Modulatie  900mm

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondprofiel  Met geïntegreerde decoratie rail

Vloerprofiel  Vlak of terugliggend

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 52 tot 54 dB
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Westerveld | Hilversum

Opdrachtgever: Refitters 
Ontwerp: Refitters
Fotografie: Chiel van Diest

Steel-Line
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Efficiënter en minder faalkosten

Inzicht wordt steeds belangrijker. De bouw digitaliseert in een rap tempo. Levertijden worden nauwkeuriger en door 
prefabricage zijn alle marges – zowel logistiek als meetkundig - kleiner. “De afgelopen jaren is onze interne 
datavoorziening daarop aangepast en volledig verbeterd. De administratie is voor ieder project accuraat en we 
kunnen zeer nauwkeurig plannen”, aldus Flip. “Ook voor onze klanten is dat prettig. Tekeningen, offertes, 
productieplanningen en montageafspraken zijn allemaal in één projectadministratie samengebracht. 

Efficiënter en minder faalkosten

Flip Robeer

Business Analist

En dat geldt ook voor externe data- en productspecificaties; door één druk op de knop wordt alles inzichtelijk.”
“Het is veel efficiënter en stelt ons in staat om sneller in te spelen op aanpassingen. We gebruiken data bovendien 
om interne en externe processen steeds verder te optimaliseren.” Dat komt overigens ook de duurzaamheid ten 
goede. “Door onze nauwkeurige planning zijn er minder vervoersbewegingen nodig, kopen we efficiënter in en blijven 
reststromen tot een minimum beperkt.”
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METAL-STUD
Gesloten Wand

Wanddikte  100mm

Panelen   Gipskarton

Afwerking  Sauswerk in alle kleuren

Moduulovergang  Naadloos

Modulatie   1200mm

Zichtprofiel  Geëxtrudeerd aluminium

Plafondprofielen  Met geïntegreerde decoratie rail

Isolatie   Steenwol 45mm

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  45 tot 52 dB



8584 Metal-Stud

NHG | Utrecht

Opdrachtgever: Rever Interieurprojecten 
Ontwerp: Rever Interieurprojecten
Fotografie: Rever Interieurprojecten
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KADERDEUR
Deur

Dikte   40mm

Afmetingen   Standaard 930mm

Hoogte    Maximaal 3000 mm

Deurkozijn   Stomp, haaks model

Profielen   Geëxtrudeerd aluminium

Coating    Poedercoating

Paumelles   RVS, 4 stuks per deur

Slot    PE cilinderslot met RVS voorplaat

Kruk    Hoppe RVS

Aanslagrubber   Zwart en grijs

Profielkleur   RAL collectie
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The Hague & Partners | Den Haag

Opdrachtgever: Profile Project
Ontwerp: Profile Project
Fotografie: Profile Project

Kaderdeur
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KADERDEUR DUBBELGLAS
Deur

Dikte   40mm

Afmetingen   Standaard 930mm

Hoogte    Maximaal 3000 mm

Deurkozijn   Stomp, haaks model

Profielen   Geëxtrudeerd aluminium

Coating    Poedercoating

Paumelles   RVS, 4 stuks per deur

Slot    PE cilinderslot met RVS voorplaat

Kruk    Hoppe RVS

Aanslagrubber   Zwart en grijs

Profielkleur   RAL collectie
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Hourglass | Amsterdam

Opdrachtgever: CBRE 
Ontwerp: CBRE
Fotografie: Stijn Poelstra

Kaderdeur Dubbelglas
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TAATSDEUR
Deur

Dikte   100mm

Afmetingen   Standaard 1000mm

Hoogte    Maximaal 3000 mm

Beglazing   1 x 3.3.2. of 3.3.A2

Profielen   Geëxtrudeerd aluminium

Coating    Poedercoating

Taatsscharnier   Stealth Pivot 180°

Functies   Zelfsluitend, ruststand op 90°

Deurgreep   L-model

Profielkleur   RAL collectie by Plan Effect 



9796 Twin Doors

Plan Effect | Twin Doors

Het is dé trend van nu: een taatsdeur in uw 
kantoor of bij u thuis. Speciaal voor Twin 
Doors produceert Plan Effect 
taatsdeuren op maat. Ze zijn vervaardigd 
uit aluminium. De unieke eigenschappen 
van aluminium – sterk en licht – bieden 
heel veel ontwerpvrijheid. Denk aan slanke 
en minimalistische details, een vrije keuze 
in vlakverdeling en deuren in iedere 
gewenste kleur. Bovendien kunt u de 
deuren complementeren met een rijk pallet 
aan leer- en houtsoorten. 

Interieurarchitect Remy Meijers is nauw 
betrokken bij het ontwerpproces van de 
taatsdeuren. In het design van de deuren 
is de hand van Meijers duidelijk zichtbaar. 
Samen creëren we voor Plan Effect / Twin 
Doors een 100% Dutch Design collectie. In 
deze collectie worden de deuren speciaal 
voor u ontworpen en op maat gemaakt. 
Dat geldt voor onze standaard klassieke 
taatsdeuren, voor de schuifdeuren én de 
draaideuren, specials en zijpanelen.

Zelf een taatsdeur ontwerpen? Kom langs 

in de Twin Doors showroom bij Plan Effect 
of ontwerp uw deur online op twindoors.nl.



9998 Taatsdeur designed by Remy Meijers

Taatsdeur designed by Remy Meijers
Topontwerper en interieurarchitect Remy Meijers was nauw betrokken bij 
het ontwerpproces van Twin Doors. De kracht van Meijers is om elementen en 
ruimtes met elkaar te verbinden en te versterken. De lichtval in huis is één van 
zijn inspiratiebronnen. Spanning creëert hij door te werken met eerlijke 
materialen zoals glas, hout, steen en metaal. In combinatie met de routing en 
zichtlijnen vloeien ruimtes in elkaar over en ontstaat er volgens Meijers een 
vanzelfsprekend interieur. Alsof het altijd zo was.

In de Taatsdeuren collectie is de hand van Meijers zichtbaar. Zijn ingetogen 
ontwerpen komen in ieder interieur tot hun recht. De krachtige lijnen en 
authentieke uitstraling van Twin Doors versterken ruimtes, terwijl de 
detaillering het deurontwerp verrijkt. Of zoals Meijers het verwoordt: 
“Rust, spanning en (materiaal) rijkdom dragen bij aan een juiste balans in huis. 
Als daarnaast de details en afwerking optimaal zijn, leidt eenvoud tot elegantie.”

Remy Meijers
Architect
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Ladybird | Huizen

Opdrachtgever: Ladybird 
Ontwerp: Ladybird
Fotografie: Raphaël Drent

Taatsdeur



103102

VOLGLAZEN DEUR
Deur

Dikte   10 of 12mm blank gehard glas

Afmetingen   Standaard 930mm

Hoogte    Maximaal 3000 mm

Deurkozijn  Stomp, haaks model

Profielen   Geëxtrudeerd aluminium

Scharnieren   RVS, rechthoekig (180), 4 per deur

Slot    RVS, Dorma Junior Classic

Kruk    Hoppe RVS

Aanslagrubber   Zwart en grijs

Profielkleur   RAL collectie 
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Smurfit Kappa | Amsterdam

Opdrachtgever: Dev_ real estate
Ontwerp: Fokkema & Partners
Fotografie: Stijn Poelstra

Volglazen Deur
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VOLGLAZEN SCHUIFDEUR
Deur

Dikte   10 en 12mm

Afmetingen  Variabel, breedte tot 3000mm

Railsysteem  Dorma Agile 150

Greep    RVS, T-greep, 19mm doorsnee, lengte 500mm

Profielkleur  RAL collectie
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Plan Effect | Geldermalsen

Opdrachtgever: Plan Effect 
Ontwerp: Plan Effect
Fotografie: De Verbeelding

Volglazen Schuifdeur
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SERENITY DEUR
Deur

Dikte    74mm

Afmetingen   930mm

Hoogte    2700 mm

Deurkozijn   Haaks aluminium

Beglazing   1,5mm en 1,6mm gehard glas

Coating    Poedercoating

Paumelles   3D RVS, 2 stuks per deur

Slot    D+N veiligheidsslot

Kruk    RVS haaks model

Profielkleur   RAL collectie
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NETFLIX | Amsterdam

Opdrachtgever: CBRE 
Ontwerp: CBRE
Fotografie: Stijn Poelstra

Serenity Deur
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HPL DEUR
Deur

Dikte    40mm

Afmetingen   Standaard 930mm

Hoogte    Maximaal 3000 mm

Kanthout   Hardhouten kantlatten, blank gelakt

Afwerking   HPL toplaag naar keuze

Deurkozijn   Stomp, haaks model

Profielen   Geëxtrudeerd aluminium

Coating    Poedercoating

Paumelles   RVS, 4 stuks per deur

Slot    PE cilinderslot met RVS voorplaat

Kruk    Hoppe RVS
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Panasonic | ‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Cushman & Wakefield
Ontwerp: Cushman & Wakefield
Fotografie: Cushman & Wakefield

HPL Deur
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SKYEBOX
Special

Wanddikte  150mm

Glaspanelen   Enkel of dubbel gelaagd glas

Koppeling   Plus-in of transparant getaped

Modulatie   Maximaal 900mm

Zichtprofielen   Geëxtrudeerd aluminium

Coating    Poedercoating en anodiseren

Plafondprofielen   150 x 35mm terugliggend

Vloerprofielen   150 x 35mm terugliggend

Profielkleur   RAL collectie

Geluidsisolatie   Rw 33 tot 44 dB 



121120 SkyeBox

Plan Effect | Geldermalsen

Opdrachtgever: Plan Effect 
Ontwerp: Plan Effect
Fotografie: Raphaël Drent
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BOUNCEBOX
Special

Wanddikte  25mm

Panelen   Enkel beglaasd, zonder stijlen

Moduulovergang  Plus-in, 3M tape

Modulatie  Maximaal 1200mm

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Coating   Poedercoating

Plafondprofielen  25 x 35mm

Vloerprofielen  25 x 35mm

Deurelementen  Stomp, haaks model

Profielkleur  RAL collectie



125124 BounceBox

Stedin | Goes

Opdrachtgever: Winters Bouw & Ontwikkeling 
Ontwerp: Coare Architectuur
Opdrachtgever: Raphaël Drent



127126 BounceBox

Adyen | Amsterdam

Opdrachtgever: Kwakman Afbouw Volendam
Ontwerp: TANK Interior Design Agency
Fotografie: Teo Krijgsman 
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SOUNDPANEL
Special

Paneeldikte  55mm

Fabrics   Kvadrat / Gabriel

Vulling   Gipskarton paneel + 2-zijdig geluidsabsorberend polyester wol

Moduulovergang  0-voeg

Afmeting   Maatwerk

Zichtprofielen  Geëxtrudeerd aluminium

Lakwerk   Poedercoating

Profielkleur  RAL collectie

Geluidsisolatie  Rw 33 tot 35 dB

Geluidsabsorptie  NRC 0,60



131130 Soundpanel

Robeco | Rotterdam

Opdrachtgever: FacilitylinQ 
Ontwerp: FacilitylinQ
Fotografie: Michael van Oosten
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Melanie Verbeek

Facility & Office Manager

We zijn er voor elkaar en voor u
Zo open en licht als onze showroom is, zo wordt u ook door ons begroet. “We zijn een familiebedrijf én een team. We staan 
voor en naast elkaar en onze klanten”, zegt Melanie Verbeek. Melanie is vaak de stem achter de telefoon en de eerste die 
bezoekers zien als zij de drempel van Plan Effect passeren. “Maar achter mij staat een gedreven ploeg collega’s die samen 
een daadkrachtige organisatie vormen”, relativeert ze. “Collega’s die er voor elkaar zijn, die nieuwe initiatieven ontplooien en 
samen voor onze klanten aan de slag gaan. Geen vraag is te gek, geen uitdaging te groot. De lijnen zijn kort en de onderlinge 
communicatie en betrokkenheid zorgen ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en extra inspanningen levert. Samen 
verwezenlijken we de mooiste projecten. Daar zijn we trots op, omdat we weten dat we deze realiseren met vereende kracht.”

We zijn er voor elkaar en voor u
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Bezoekadres
De Elzenhof 11

4191 PA  Geldermalsen

Postadres
Postbus 239

4190 CE  Geldermalsen

+31(0)345-587000
info@planeffect.nl
www.planeffect.nl




