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THEATERINRICHTING

Dé professionals op het gebied van 
theaterinrichting en toneelgordijnen!



Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting. Opgericht in 

1976 en tot op de dag van vandaag een begrip op het gebied 

van theater-, toneel- en schoolinrichting, akoestiek en advies. 

Bekend bij praktisch alle grote en kleinere theaters, maar ook geen 

onbekende in de wereld van balletscholen en dansstudio’s, schooltoneelin-

richting, musea, culturele centra, poppodia en film- en televisiestudio’s. Kortom, geen 

theater of evenementenhal te groot, geen dorpshuis of school te klein. 

We zijn een ambachtelijk bedrijf en werken uitsluitend met personeel dat we zelf hebben 

opgeleid. Betrokken en bevlogen mensen die hun vakmanschap ten uitvoer brengen in 

zowel de werkplaatsen, het confectieatelier als op locatie, tijdens installatie. 

We hebben door de jaren heen diverse producten ontwikkeld, denk hierbij aan eigen 

kwaliteiten velours, een balletvloer en podiumelementen. Het meest baanbrekende  

product van de afgelopen tijd is misschien wel onze excellente akoestische stof,  

Texacoustic®, op de markt sinds 2017. 

Niet alleen onze producten en werkwijzen nemen wij serieus. Uw tevredenheid, ook jaren 

na de montage, staat voor ons centraal. Wij leveren standaard garanties op onze 

producten en bieden servicediensten waarover u meer leest in deze brochure.

Wij komen graag bij u langs om samen de ruimte op de best mogelijke  

manier in te richten, in een perfecte samenhang van veiligheid, werk- 

baarheid en esthetiek. Een advies op maat? Wij bespreken graag  

met u de mogelijkheden! 



THEATERTEXTIEL / THEATERGORDIJNEN 

Wij zijn zeer trots op ons vaste aanbod van diverse stoffen, waarvan wij een aantal 

producten zelf hebben ontwikkeld. Deze producten zijn EXCLUSIEF bij ons verkrijgbaar. 

Uiteraard is de keuze voor een bepaalde stof compleet afhankelijk van waar en hoe u 

het doek wilt gebruikten. Wij hebben voor iedere toepassing en voor elk 

budget een mooie stof. 

Onze doeken zijn van zeer goede kwaliteit dankzij de unieke 

manier waarop wij de stof confectioneren. Omdat wij 

naast onze ruime voorraad ook een eigen confectieatelier 

hebben, kunnen wij altijd binnen een korte termijn en op 

elke denkbare maatvoering doeken leveren. Wij bieden 

eveneens de mogelijkheid om de doeken ter plaatse af te 

zomen, waarmee mogelijke ongelijkheid wordt voorkomen. 

Onze standaardstoffen zijn brandvertragend behandeld 

volgens ISO 6940 en ISO 6941 en voorzien van een geldig 

certificaat. Veiligheid gaat voor alles. Al onze producten zijn 

geïmpregneerd, hierdoor blijven ze hun hele levensduur vlamdovend en 

hoeven ze tussendoor niet meer te worden behandeld. 



COMPLETE INRICHTING VAN UW TONEEL OF STUDIO

Bij Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting hebben we natuurlijk niet alleen 

stoffen en ophangsystemen, u kunt bij ons terecht voor complete toneel- en studio-

inrichtingen. Zo bent u bij ons ook aan het juiste adres voor balletvloeren en podium- 

delen, die op maat in onze eigen werkplaats worden gefabriceerd. Daarnaast bieden we 

eindeloze mogelijkheden als het gaat om staal-, aluminium- en houtwerk. 

ADVIES

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van theaterinrichting, kunnen wij u van 

dienst zijn met ons advies om uw toneel zo optimaal mogelijk te benutten. Wij denken 

met u mee in het aandragen van oplossingen die aansluiten bij uw wensen en behoefte. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld toneeltechnische aspecten als veduistering en akoestiek. 

Dit doen wij met liefde en passie voor het vak. Wij realiseren voor iedere ruimte, 

nieuwbouw, verbouw of uitbreiding, de juiste gewenste oplossing. Wij kunnen u 

daarnaast ook nog ondersteunen met het verder uitwerken van uw inrichting.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Voor meer specifieke informatie 

hebben we een folder voor balletscholen en voor podiumdelen. Kijk ook op onze website: 

www.theatertextiel.com.



TROTS

Wij zijn erg trots op onze klantenkring! Zomaar een greep:

• Koninklijke Schouwburg Den Haag

• Luxor Theater Rotterdam

• Tivoli Vredenburg Utrecht

• Martina Plaza Groningen

• Parkstad Limburg Theaters Heerlen

• AHK Theaterschool Amsterdam

• Theater de Leest Waalwijk

• Singer Concertzaal Laren

• Beurs van Berlage Amsterdam

• Bibliotheek Theater Rotterdam

• Kunstlinie Almere

• Podium Hoge Woerd Utrecht

• Cultuurkwartier Sneek

• Rijswijkse Schouwburg



WAT KUNNEN WE 
VOOR U BETEKENEN?

• Tape
• Akoestische doeken
• Verduisteringsstoffen
• Voile
• Knooplint
• Vangnetten
• Glasdoeken
• Eigen confectie-atelier
• Railbak
• Doekenwagen
• Takels
• Grid
• Katoen
• Balletspiegels
• Verzwaringsbuizen
• Opbergzakken
• Stelriempjes
• Texacoustic®
• Electrische rails
• Eigen werkplaats
• Theatermolton
• Oprolkokers
• Touw
• Zandzakken
• Doekenhaken
• Afrokmateriaal



• Singelband
• Filmschermen
• Rolschermen
• Plafonddoeken
• Klittenband
• Chromakey doeken
• Theaterrails
• Backdrops
• Podiumelementen
• Gaasdoeken
• Runners
• Vlamvrijpreparaat
• Balletvloer
• Eigen warehouses
• Gereserveerd doekjes
• Buis 48,3 mm
• Spanfix
• Wissels
• Kabelrubbers
• Loodkoord
• Bochten rails
• Wol
• Theatervelours
• Opslagkarren
• Hoogwerkers
• Theatervloermat
• Decomolton
• etc. ...





Al meer dan 40 jaar dé professionals op het  
gebied van theaterinrichting en toneelgordijnen!



WAAROM KIEZEN 
VOOR ONS BEDRIJF?
•  Sinds 1976 opgebouwd vakmanschap en ervaring

• Wij denken met en voor u mee

•  Wij leveren een vast product, met minimale (kleur)ver-

schillen die altijd bij te bestellen zijn.

•  We hebben een eigen confectie-atelier, werkplaatsen en 

warehouses, waardoor wij flexibel kunnen werken.

•  Geen standaard materiaal en niet afhankelijk van derden

•  Ons bedrijf voldoet aan alle wettelijke normeringen in 

materiaal en uitvoering

•  Mogelijkheid tot totaalinrichting van montage, inhangen 

en afzomen ter plaatse, tot leveren van balletvloer, podi-

umelementen, projectiedoek etc.

•  We zijn een milieuvriendelijk bedrijf

•  Een zeer lange levensduur van onze producten

•  Een zeer goede service die niet stopt bij oplevering

•  VCA-gecertificeerd
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Ron de Groot 
Theatertextiel B.V.

Bezoekadres
Henegouwerweg 26C
2741 KS Waddinxveen
The Netherlands

Postadres
Postbus 172
2740 AD Waddinxveen
The Netherlands

+31 (0) 182 616310 
info@theatertextiel.com
www.theatertextiel.com

Volg ons op:


