
 Durf te 
dromen



Met een duidelijke eigen(wijze) visie 
en onderscheidend design komen ambacht, 
innovatie en verbeeldingskracht samen in 
concepten en gebruiksartikelen voor de luxe 
hotelbranche. 

We zijn ervan overtuigd dat de meest 
waardevolle gastbeleving wordt ervaren in de 
hotelkamer. De energie die daar wordt opgedaan 
straalt namelijk uit naar het gehele hotel. Daarom 
staat vitaliteit in onze visie centraal. Die van 
de gast én die van het hotel. We vinden dat 
wij er alles aan moeten doen om de gast een 
comfortabel en vitaal verblijf te kunnen bieden. 
Een visie van waaruit we onze creativiteit 
combineren met innovatie en realisatiekracht.

Daarbij laten we ons leiden door een ontembare 
passie voor ambachtelijk vakmanschap, 
kwaliteit van dienstverlening en respect voor 
duurzaamheid. En dat is terug te zien in al onze 
ontwerpen, producten en activiteiten.

Op een integere manier samenwerken en streven 
naar een gelijke hoogwaardige kwaliteit is waar 
het om draait bij de turn-key uitvoering van 
onze projecten, maar zeker ook bij de productie 
van onze collectie. In het samenwerken met 
ambachtsmensen en kunstenaars draait het veelal 
om de liefde voor het vak en de kleine details die 
het grote verschil maken.

BY IPRO  
wekt vitaliteit
tot leven in de 
ontwikkeling van 
hotelinterieurs
en producten
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 Vitaliteit
vi-ta-li-teit (de~[v])

   1. energie om te leven => levenskracht



Hotelkamer 
staat centraal



Welkom, welterusten, goedemorgen
BY IPRO ziet de hotelkamer als het 

kloppend hart en de fysieke overnachting als 
de kerntaak van het hotel. De hotelkamer is de 
ruimte waar de gast ’s avonds tot rust wil komen 
om de volgende dag vol energie weer op te 
staan. De plek van waaruit de gast de rest van 
het hotel gaat verkennen en de plek van waaruit 
de rest van de trip wordt ondernomen.

Natuurlijk zijn het restaurant en alle andere 
hotelfaciliteiten van groot belang voor de 
totaalbeleving en beïnvloedt het gastheerschap 
van de medewerkers de mening van uw gasten.. 
Maar als we het hebben over het bieden van 
een optimale overnachting, ligt onze focus 
bij de inrichting van de hotelkamer. Een 
goed bed waarin de gast heerlijk kan slapen. 
Comfortabel meubilair om op te zitten en 
goede verduisterende raambekleding. Een goed 
klimaatsysteem voor een prettige temperatuur en 
een integraal lichtplan voor een passende sfeer. 

We zijn ons ervan bewust dat de gast al 
zijn zintuigen inzet om uw hotel(kamer) te 
beoordelen. Daarom speelt BY IPRO met al deze 
elementen en stemt ze zo op elkaar af dat de 
kamer wordt omgetoverd tot een comfortabele 
en prikkelende ruimte die past bij de identiteit 
van het hotel. Hoe ver we daarin gaan, hangt 
uiteraard af van uw wensen en mogelijkheden. 
Maar één ding is zeker: de verkwikkende 
beleving van uw gasten zal terug te vinden zijn in 
de reviews!
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BY IPRO geeft uw hotelgasten graag een 
warm welkom en een gevoel van thuiskomen. 
Hierbij maken we gulzig gebruik van luxe en 
comfortabele meubels, mooie rijke stoffen en 
prachtige decoraties. Maar we zorgen ook voor 
verrassingen waarmee we gasten een glimlach 
kunnen bezorgen. Humor is tenslotte een 
krachtige partner!

Gastbeleving staat in ieder ontwerp centraal. 
Naast alle zintuigelijke waarnemingen van de 
hotelgast spelen emoties een belangrijke rol 
in het ontwerp proces. We proberen een gast 
niet alleen af te laten gaan op zijn persoonlijke 
smaak en voorkeuren maar een rijk palet aan 
waarnemingen en emoties te bieden waardoor 
we met onze ontwerpen een zo breed mogelijk 
publiek kunnen aanspreken.

De interieurconcepten en refurbishment 
projecten van BY IPRO worden bij voorkeur 
gebaseerd op een verhaal. Hierbij spelen 
we graag met tegenstellingen en creëren we 
spanning. In de ontwerpen vindt u een mix 
van oud & nieuw, modern & klassiek, sober & 
kleurrijk, ouderwets & trend, uni & motief. Het 
zijn de kenmerken van de vaak Boutique achtige 
ontwerpstijl van BY IPRO waarin vooral lef 
hebben de boventoon voert.

Het verhaal staat aan de basis van het te 
realiseren concept. Wat willen we vertellen, 
wat is de ziel van het ontwerp en waar zit de 
meerwaarde? Nadenken over bijzondere details 
en objecten die het hele creatieproces een kant 
opstuurt waarbij unieke materialen en technieken 
bij elkaar gezocht moeten worden. Waar ambacht 
weer een grote rol gaat spelen om uiteindelijk 
een bijzonder en verhalend interieur te kunnen 
realiseren.

Design met een 
verhaal

“Uiteindelijk hebben 
vijf bedrijven 
meegewerkt aan dit 
unieke ontwerp van 
een bijzondere 
tafelpoot die van 
Delftsblauwe 
beschilderingen is 
voorzien 
inclusief een 
originele zegel van 
De Porceleyne Fles”

BY IPRO zet ambacht en lef in

“Het resultaat van de poot 
in combinatie met een 
hand bewerkt glazen blad 
en uitlichting vanuit 
plafond. Dit maakt deel uit 
van de frontdesk”
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Verrassend 
nieuw leven 

‘Klanten staan vaak versteld  
hoeveel van een bestaand interieur  
hergebruikt kan worden en wat wij  
daar nog van kunnen maken. 
Het is een creatief proces waarin we op 
een slimme manier ambachtelijk 
vakwerk inzetten voor een verrassend en  
betaalbaar resultaat.’

Een renovatie of pushup van uw hotel  
hoeft niet altijd alleen maar te worden  
uitgevoerd met nieuwe producten en materialen. 
U kunt veel bereiken door bestaande onderdelen 
te hergebruiken en daarmee de inrichting en 
uitstraling enorm beïnvloeden. Soft refurbishment 
als conceptueel vertrekpunt is zoveel krachtiger 
dan het simpelweg trendmatig afstylen van een 
ruimte. Het is een creatieve manier om een 
‘one-of-a-kind’ interieur te creëren die zich in 
de markt zal onderscheiden van de massa. 

In de loop der jaren is BY IPRO zeer bedreven 
geraakt in het creëren van een nieuw leven 
voor bestaande producten en hergebruik van 
materialen.  
Door het toepassen van diverse soft 
refurbishment technieken, met waarborg van 
kwaliteit en levensduur, laten we klanten keer op 
keer versteld staan van de resultaten. Of we nu 
een bestaande “oubollige” fauteuil omtoveren 
tot een extravagant object of delen van een oude 
kast evolueren tot ART, we geven daarmee de 
ruimte een krachtige en unieke identiteit.
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Oog voor detail



Perfectie 
is de 
standaard Als ervaren hotelier weet u dat het 

belangrijk is om uw hotelconcept te blijven 
ontwikkelen en verbeteren zodat u uw 
doelgroep(en) kan blijven prikkelen. Alleen 
dan lukt het om gasten te blijven aantrekken 
en prachtige reviews te krijgen. Blijf alert op 
de veranderende wensen van de hotelgasten 
en wacht niet tot iedereen het al heeft. Het 
volgen van een trend kan riskant zijn en uw 
investeringen op een te kort termijn laten 
verdampen. 

Wanneer het tijd is om aandacht aan uw hotel te 
geven kan BY IPRO u helpen bij het ontwikkelen 
van een plan van aanpak. We bedenken dan 
passende oplossingen die aansluiten bij de 
behoefte van uw gasten én die rekening houden 
met het werk dat door uw medewerkers moet 
worden gedaan. Het geheel realiseren we 
turn-key binnen het vastgestelde budget en 
planning. 
De uitvoering van een project vergt veel van 
de operationele disciplines van het hotel 
maar vaak ondervindt de gast ook hinder van 
de werkzaamheden. Het is daarom van groot 
belang dat niet alleen de te leveren producten 
en materialen voldoen aan de hoogst mogelijke 
standaard maar zeker ook onze dienstverlening. 
Het organiseren van een project verzorgen wij tot 
in de perfectie.

Het samenwerken met een ervaren partner als 
BY IPRO geeft u weer de mogelijkheid zich als 
hotelier te gedragen en bezig te zijn met uw 
eigen specialisme; het optimaal bedienen van uw 
gasten!
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Ontwerper en 
Producent



Techniek en ambacht 
gaan hand in hand

Al onze producten 
worden 
ambachtelijk in 
Nederland 
geproduceerd

Het zoeken naar de juiste producten is 
voor ieder project weer een uitdaging. Waar het 
gaat om kleur en afwerking bieden de reguliere 
fabrikanten veel mogelijkheden maar missen we 
vaak de emotie of detaillering die net het verschil 
zou maken. Ook het rekening houden met de 
operationele kant van een hotel is iets wat de 
meeste fabrikanten vreemd is. 

Daarom produceren wij interieurproducten 
speciaal voor de hotel- en leisuremarkt. Bij 
de ontwikkeling van deze producten vormen 
onze normen de basis voor ieder ontwerp. 
Vitaliteit, comfort en gastbeleving voeren daarbij 
de boventoon. Onze slaapsystemen worden 
ambachtelijk geproduceerd in Nederland, waarbij 
alleen gebruik wordt gemaakt van recyclebare 
grondstoffen.

Het stelt ons in staat om alle eigen slaapsystemen 
aan de klantwensen aan te passen of zelfs een 
nieuw corporate slaapsysteem te ontwikkelen. 
Een unieke kans om het belangrijkste element 
in de hotelkamer af te stemmen op uw 
interieurconcept. Zo kunnen we voor vrijwel 
iedere klant en ieder budget een uniek product 
vervaardigen.
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Duurzame 
slaapsystemen
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TopperBox™ 

TopperBox™ is een uniek 
product van BY IPRO. Het is één 
van de weinige slaapsystemen 
ter wereld dat speciaal is 
ontworpen en geconstrueerd 
voor toepassing in een luxe 
hotelomgeving en in staat is om 
een breed publiek te bedienen 
van een comfortabele nachtrust.

Iedere slapende gast heeft zijn 
eigen module waarin 2 lagen 
7-zone pocketveren zijn 
verwerkt. Hierop wordt een 
TB topper gelegd en afgedekt 
met de TopperPlaid™. De zelf-
dragende modules staan op 4 
hoekpoten en worden met een 
verwisselbare hoes afgewerkt. 
Een uitgebreide stofcollectie 
is beschikbaar maar eigen stof 
kan ook worden ingestuurd. 

Het TopperBox™ slaapsysteem 
kan zowel voor Twin rooms als 
Double rooms worden ingezet. 
De modules zijn er in 80, 90 en 
100 cm breed. De standaard 
lengtemaat is 200 of 210 cm.

De TB topper is er in een Visco 
en koudschuim variant en zijn 
beide voorzien van een 
afritsbare tijk die kan worden 
gewassen.

MatrazZ™ 

MatrazZ™ is het slaapsysteem 
van BY IPRO waarbij het matras 
de eyecatcher is. Het standaard 
26 cm dikke matras blijft, 
indien gecombineerd met een 
topper, volledig zichtbaar en 
kan in iedere kleur worden 
afgewerkt. De luxe en kleurrijke 
uitstraling nodigt de gast uit 
voor een comfortabele 
nachtrust. 

Het matras wordt gedragen 
door een speciaal voor de 
hotellerie ontwikkelde (Double) 
carrier die het matras goed 
ondersteunt en standaard is 
voorzien van een vlakke latten-
bodem. De zachte “bumper” 
rand van het ledikant is een 
gastvriendelijk detail dat 
voorkomt dat men zich pijnlijk 
kan stoten.

Het MatrazZ™ systeem is er in 
160, 180 en 200 cm breed en 
kan met 2 losse matrassen of 
1 groot matras worden 
geleverd. De standaard lengte-
maat is 200 of 210 cm. 
De matrashoes wordt standaard 
met witte zijkanten uitgevoerd 
en is afritsbaar en wasbaar. 

12Sleep™ 

12Sleep™ is het instapmodel 
slaapsysteem van BY IPRO. Het 
is een traditioneel opgebouwd 
boxspringsysteem dat bestaat 
uit een matrasdrager en los 
matras. Het geheel staat op 
20 cm hoge houten bedpoten, 
waarvan 6 stuks per module. 

De matrasdragers zijn er in 80, 
90 en 100 cm breed. Deze 
matrasdrager heeft een 5-slags 
Bonell interieur welke is 
gemonteerd op een gesloten 
houten bodemplaat en is 
omsloten met hoogwaardig 
ademend koudschuim. Het 
geheel wordt vast gestoffeerd 
waarbij u de keuze heeft uit 
verschillende stofcollecties 
waaronder PU kwaliteiten. Stof 
insturen kan uiteraard ook.

De matrassen zijn er van 80 
tot 200 cm breed met keuze 
uit een comfortabele Bonell 
kwaliteit en een luxe 7-zone 
Pocket variant. Hierdoor is het 
12Sleep™ boxspring systeem 
breed inzetbaar en ook 
uitermate geschikt voor de 
leisuremarkt. De standaard 
lengtemaat is 200 of 210 cm.

SleepingBeauty™ 

Het belang van goed bedtextiel 
is groot. Het slaapcomfort van 
de hotelgast wordt namelijk 
voor een groot deel door deze 
keuze bepaald. Vochtregulatie
en temperatuur isolatie zijn 
hierbij de belangrijkste factoren. 
De voorkeur gaat hierbij uit 
naar het gebruik van natuurlijke 
vulstoffen en Percale katoenen 
die voor prachtige en comfor-
tabele combinaties zorgen. 

Naast de dons varianten 
hebben we ook synthetische 
en hypo-allergene varianten 
kussens en dekbedden. In 
ons Pillow menu hebben we 
een aantal specifieke kussens 
opgenomen waaronder ook een 
Visco en Twillmix variant zodat 
de hotelier aan alle wensen van 
de hotelgasten kan voldoen.

Extra bescherming van het 
hoofdkussen is noodzakelijk. 
Vanuit hygiëne oogpunt maar 
zeker ook vanuit slaapcomfort. 
Onze executive uitvoering zorgt 
door zijn gelaagde samen-
stelling voor een koel en goed 
geventileerd hoofdkussen. Deze 
is uiteraard ook goed wasbaar.

DayBed™

DayBed™ is een combinatie van 
comfortabel zitten en slapen. 
Wederom een uniek product 
van BY IPRO. Het is namelijk 
gebaseerd op de modules van 
het TopperBox™ slaapsysteem 
die voor deze toepassing in 
2 diepte- en 7 breedtematen 
zijn gemaakt. in combinatie met 
8 maten armleuningen ontstaat 
een zeer uitgebreid programma.

Primair is het DayBed™ 
ontwikkeld als dubbelfunctie 
op de hotelkamer. Overdag 
doet het dienst als luxe zit-
meubel terwijl hij voor de 
avond kan worden ingezet als 
comfortabel slaapsysteem.

Een topper met TopperPlaid™ 
is de benodigde aanvulling om 
van het DayBed™ een volwaar-
dige slaapplaats te maken. 
Deze kunnen we leveren met 
een sterke nylon tas waarin de 
topper onder het aanwezige 
slaapsysteem kan worden 
opgeborgen. Een sierkussen 
van 60x70 cm kan simpel dienst 
doen als hoofdkussen in 
combinatie met een extra be-
schermhoes. Zo is de complete 
extra slaapplaats standaard in 
de kamer aanwezig.

PippoPuffo™ 

De PippoPuffo™ is een combi-
natie van hocker en logeerbed 
welke voor toepassing op de 
hotelkamer is ontwikkeld. Het 
uitvouwbare dragende frame 
bevindt zich in de hocker en 
laat zich na het openritsen van 
de hoes eenvoudig tot bed 
ontvouwen.

De hoes en matrasdelen zijn in 
een gelijke stof uitgevoerd en 
aan het frame bevestigd. Geen 
losse delen dus. Een greep 
aan de hoes vereenvoudigt de 
bediening. De matras delen 
zijn uit meerdere schuimlagen 
opgebouwd voor een optimale 
ondersteuning.

Voor de PippoPuffo™ is een 
speciale topper ontwikkeld die 
het beste kan worden gecom-
bineerd met  de TopperPlaid™. 
Ook deze kunnen we leveren 
met een sterke nylon tas waarin 
de topper onder het aanwezige 
slaapsysteem kan worden 
opgeborgen. Met eventueel 
een aanvullend sierkussen van 
60x70 cm is de complete extra 
slaapplaats standaard in de 
kamer aanwezig.
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0031 (0)591 361 006
info@byipro.com

Voor deze brochure hebben we alle medewerking van het Carlton Ambassador hotel gekregen om de door ons gerealiseerde 
meerjarige renovatie van dit hotel in beeld te brengen. Wij zijn dan ook erg trots op het resultaat en onze inzet voor dit 
bijzondere Boutique hotel.


