
Innosell: uw advIseur 
U weet alles van uw collectie. De materialen, de afmetingen,  

de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden. 

Bovenal weet u dat uw collectie van onschatbare waarde is. 

Dus u wilt alleen het beste maatwerk om alles te conserveren 

of te exposeren. Innosell weet dáár juist alles van. De mogelijk-

heden, de nieuwste technieken, de ideale systemen voor uw 

collectie. Laat Innosell u adviseren over de beste oplossing 

voor uw collectie, dan blijft alles in topconditie.

ToTaalconcepTen
Doordat Innosell gespecialiseerd is in zowel verpakkings-

materiaal, verpakkingsconcepten, schilderijophangsystemen 

als depotinrichting, is er volop specifieke kennis aanwezig 

binnen de organisatie. Veel van deze kennis komt ook tot uiting 

bij het ontwikkelen van een totaalconcept voor bijvoorbeeld 

depotinrichting. Vaak houdt het immers niet op bij een trillings-

arm schilderijrek, een verrijdbare kast of een geconditioneerde 

glaskast. U wilt dat alles klopt. Uw collectie verdient het beste 

maatwerk dat beschikbaar is. Innosell ontwikkelt een dergelijk 

totaalconcept voor u, zodat u gegarandeerd over topkwaliteit 

beschikt. Uiteraard is innovatie een van de belangrijkste  

drijfveren van Innosell.

Innosell werkt voortdurend aan nieuwe productontwikkelingen, 

zoals bijvoorbeeld een nieuw vloer- en plafondgeleidesysteem 

voor schilderijrekken of uittrekbare plateau’s met screens of  

trillingsdempers voor schilderijen.DepotInrIchtIngen 

”Meedenken over nieuwe producten 

en oplossingen en gemaakte  

afspraken nakomen. Dat zijn zaken  

die voor ons enorm belangrijk zijn; 

daarin vinden we elkaar.”

Wim Hoeben, 

Hoofd Fysiek Collectiebeheer 

Rijksmuseum Amsterdam

KennIs, KwalITeIT, servIce 
Al jaren werkt Innosell samen met toonaangevende musea in binnen- en buitenland.  

Daardoor wordt er steeds meer specialistische kennis vergaard die van pas komt bij volgende 

projecten. De reden voor veel musea om Innosell te kiezen is de topkwaliteit van de producten 

en de innovatieve oplossingen die aangedragen worden. naast deze kwaliteitsvoorsprong 

is ook de hoge mate van service die wordt geboden van groot belang. U hoeft maar te bellen 

en Innosell staat voor u klaar.

Binnen de Innosell organisatie wordt milieubewust gewerkt. Alle materialen hebben een  

lange levensduur en zijn daarna recyclebaar. De ISo-normen met betrekking tot conservering 

zijn voor Innosell de leidraad bij al haar activiteiten. Unique selling points voor bijvoorbeeld 

Magista depotinrichtingen zijn o.a. gelaste jukken, gelaste onderwagens, laden 100% uittrek-

baar, directe overbrenging bij verrijdbare kasten en massief kogelgelagerde telescoopgeleiders.



onze KwalITeITsproducTen
TrefT u onder andere aan bIj: 
rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam,  

Musea en erfgoed Antwerpen, Van goghmuseum, groninger Museum,  

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het rubenshuis, 

Museum Ludwig, Kröller-Müller Museum, Stedelijk Museum Actuele Kunst, 

rautenstrauch-Joest-Museum.

tel +31-(0)74-2664466, fax +31-(0)74-2660273 

postbus 34 

7620 AA Borne

info@innosell.com

www.innosell.comMuseum Quality products

uw collecTIe
verdIenT 
Innosell
cultureel erfgoed moet beschermd, opgeslagen en tentoongesteld 

worden. Innosell helpt u hierbij. of het nu gaat om het conserveren, 

exposeren, een uniek verpakkingsmateriaal voor transport, of 

inrichten van een depot, Innosell denkt met u mee over de hele 

breedte van uw vakgebied.

opslag/TransporT
Kostbare en kwetsbare museumstukken opslaan, verpakken  

en transporteren is een delicate zaak. Innosell heeft jaren  

ervaring met moeilijke vraagstukken van musea. Zuurvrij 

verpakkingsmateriaal, geconditioneerde opslagsystemen...  

wat u ook nodig hebt: Innosell zorgt ervoor. Dankzij de  

kwaliteit van topmerken als Museum Art Foam, Magista  

en takiya durft Innosell elke uitdaging aan.

ophangen schIlderIjen
Uw kunstwerken moeten op een veilige en het liefst ook  

nog esthetisch verantwoorde manier opgehangen worden. 

Door het hoge kwaliteitsniveau, de uitgebreide kwaliteitstesten 

en ingebouwde zekerheden van het Koreder Line systeem 

van takiya kan Innosell dit perfect voor u verzorgen. In elke 

gewenste kleur en inclusief montage, als u dat wenst. d
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