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Kerkstoelen.nl 

Offex is al 20 jaar dé specialist 

in kerkinrichting.  Bijna         

wekelijks  richten wij een kerk 

of zaal in Nederland en   

Vlaanderen in. 

Offex is ook partner van              

Kerkenplatform; het kennis-

netwerk van ervaren en       

deskundige leveranciers in de 

kerk. 



Assortiment 

Zoveel kerken zoveel smaken. 

Modern of klassiek. Hout of 

kunststof. Twee of vier poten?  

Wij adviseren u graag over 

functionaliteit, materiaal- en 

kleurgebruik. 

Offex heeft zo’n 250               

verschillende stoelen in huis; 

de kans is klein, dat u iets 

zoekt dat wij niet hebben. 



Regelgeving 

Bij de (her)inrichting van uw 

kerkzaal geven we ook uitleg 

over de regels en eisen die de 

overheid stelt.   

Daarnaast kunnen we gebruik 

maken van de kennis van de 

experts binnen het Kerken-

platform. 

Zorg dat u niet voor verras -

singen komt te staan, laat u 

deskundig informeren. 



Wensenlijst  

Voordat u een stoelkeuze kunt 

maken, is het van belang te 

bedenken welk doel u met de 

(her)inrichting voor ogen 

heeft. 

Samen met u maken we dan 

een  eisen- en wensenlijst, 

waarbinnen een selectie van 

stoelen kan worden gemaakt. 

 



Klaar? 

Logisch wellicht, dat stoelen 

een belangrijk onderdeel zijn 

van de (her)inrichting.  

Denkt u er ook aan, dat het 

overige meubilair ook binnen 

die functionaliteit moet      

passen!  

Offex heeft ook een ruime 

keuze aan tafels, garderobes 

en podia.   

Liturgisch meubilair kan op 

verzoek worden ontworpen en 

is altijd maatwerk. 



Referenties?  

Inmiddels hebben wij een    

lange lijst met referentie-

projecten; ook in uw regio! 

Weten welke afwegingen      

andere kerken maakten of 

waar wij al eerder de stoel van 

uw voorkeur hebben              

geplaatst?  

We brengen u graag met een       

referent in contact. 



Contact  

Kijk voor meer informatie op 

onze website kerkstoelen.nl  

Rechtstreeks contact met 

Offex via telefoon                

0183 — 74 53 53 of                        

e-mail info@offex.nl 

Onze showroom in Gorinchem 

is op afspraak te bezoeken.  

 

Offex Kerkinrichting                                  

Papland 9-1A, Gorinchem 

 


