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In het Rijksmuseum hangt
alles aan Twentse systemen
Het heeft een paar jaar geduurd, maar Innosell is doorgedrongen tot de top van de
internationale museumwereld. Zelfs in het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam
hangen alle schilderijen aan systemen uit Borne. Het bedrijf van Jan Matel is
inmiddels verhuisd naar de rand van Hengelo, maar Matel blijft een volbloed
Bornenaar en ook zijn bedrijf zal altijd Borns blijven. “Het heeft ons vijf jaar
gekost om geaccepteerd te worden, maar nu krijgen we opdrachten van de meest
prestigieuze musea in Europa. Ik heb net een order van het Vaticaan gekregen,
ik werk in Darmstad en ik ben met het bureau van Rem Koolhaas in gesprek over de
inrichting van de nieuwbouw van de Hermitage in Sint Petersburg.” Het gaat daarbij
om veel meer dan de rails en de ophangsystemen. Innosell ontwerpt en levert onder
meer ook transportkisten en complete depotinrichtingen.
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“Men kent ons en schakelt ons in om oplossingen te vinden voor bijzondere
problemen; dat levert geld op voor onze klanten”

Jan Matel is een bekende in de museumwereld.

Natuurlijk was de inrichting van het Rijksmuseum de meest
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Innosell zich voornamelijk richt op de Benelux en Duitsland zijn verder
weg gelegen opdrachten meer dan welkom. “Het is heerlijk om naar
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Innosell werkt voor de ophangsystemen een deel op licentie van een Japans
bedrijf, deels op eigen ontwikkelingen. Directeur Jan Matel is binnen het
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wil een strak plafond en heeft geen rails door het plafond lopen.

te bereiken. Zij beschikken over veel oliedollars die ze omzetten in kunst.

product of het opzetten van een bedrijf. Syntens is hierbij de ingang. ■
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