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Tisaco in ’t kort? Gerard Dennemann,
bedrijfsleider: ‘Het is geen standaard
woonwinkel, eigenlijk hebben we alles
behalve meubels. Je kunt ons zien
als een allround onderhoudsbedrijf,
bestaande uit twee delen: bouwen en
wonen. Vroeger waren dit twee aparte
locaties, nu hebben we alles onder één
dak. Het bouwgedeelte doet onder
andere renovaties en verbouwingen, het
woongedeelte voorziet in zaken zoals
stoffering en de vloer. We hebben oude
warenhuizen gerenoveerd, bedrijfspanden gerestyled en veel particuliere
woningen verbouwd en gestoffeerd.
We hebben zoveel moois mogen doen!’
Flink gegroeid? ‘Van origine is Tisaco
een schildersbedrijf. Het begon destijds
met een woonkamer waarin een paar
wandjes behangen moesten worden,
maar tegenwoordig wordt vaak het hele
plaatje door Tisaco gedaan: van de bouw
en het stuc- en schilderwerk tot de
stoffering.’ Uniek? ‘Er zijn veel winkels
die alles onder een dak verkopen, alleen
voor de uitvoering hebben zij vaak
externe partijen nodig. Wij regelen zowel
de materialen als de uitvoering. Moet
er een muur gesloopt? Een kleurenplan
gemaakt? Of juist een vloer gelegd? Het
kan allemaal. We hebben voor alles onze
eigen mensen. Hierdoor heb je maar
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één aanspreekpunt en aan het einde van
de rit maar één factuur. Wel zo makkelijk.’
Typisch Tisaco? ‘Bij ons is iedereen welkom.
Stap eens binnen voor inspiratie, voor iets
kleins als een kwastje of kom langs voor een
complete verbouwing. Heb je een wat kleiner
budget? Ook dan kun je bij ons goed slagen.
We hebben producten in elke prijsklasse.’
Voorloper? ‘We doen continu inspiratie op via
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buiten hetzelfde kleurenpalet door te
voeren. Een andere trend is opvallende
muurbekleding.’ Geven jullie ook advies?
‘Jazeker, er werken zo’n veertig mensen
bij Tisaco, van slopers tot stylisten. Onze
stylisten kunnen helpen met het maken
van een kleurenplan, kijken samen met
jou welke functies er in je huis moeten
komen en wat waar het beste past. We
verkopen dan geen meubels, maar ze
kunnen je er wel over adviseren. En wil
je hulp bij de keuze van stoffering of de
vloer? Ook dan geven ze je graag tips.’

“EEN KLEURPL AN, EEN VLOER L ATEN LEGGEN;
WE HEBBEN VOOR ALLES EIGEN MENSEN”
bladen en social media, maar écht up-todate blijven we door regelmatig beurzen te
bezoeken. Daar zie je de nieuwe trends en
daar kun je dan al op inspelen. Bepaalde
merken lopen echt vooruit op andere merken,
zoals behangmerk Élitis. Prachtig! Wat zij
uitbrengen, daar komt de concurrentie volgend
jaar pas mee.’ Wat zijn de trends deze zomer?
‘Betrek je tuin en of je balkon bij je interieur!
Bijvoorbeeld door buiten gebruik te maken van
dezelfde vloer als binnen, en door binnen en

Een praktische tip? ‘Ga je behangen,
zorg dan dat je op de plaats van de naden
de muur voorkleurt in de hoofdtint van
het behang. Mochten de naden iets open
gaan staan, dan valt het niet op.’ Voldaan
gevoel? ‘Als ik een goed advies kan geven,
het eindresultaat mooi is en de mensen
er blij mee zijn – dat maakt m’n dag goed.
Je hebt zo’n plan altijd wel in je hoofd,
maar zien hoe het eindresultaat geworden
is, blijft iedere keer weer bijzonder.’
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