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THE FLORIAN HOTEL, 
DE PRAKTISCHE KANT VAN EEN UNIEK  
DESIGN HOTEL

DUTCH DESIGN LIFESTYLE

MAATSCHAPPELIJKE  
VERANTWOORDELIJKHEID

Vanaf de weg valt The Florian al meteen op tussen alle andere 
gebouwen. Het heeft een mooie en uitnodigende uitstraling met 
haar gouden lamellen en een groot vraagteken op de wand naast 
het woord Hotel. The Florian Hotel is een volwaardig Dutch Design 
Lifestyle hotel. Hotels (en vooral in de omgeving van Hoofddorp) 
zijn vaak recht toe recht aan. De stoelen en tafels staan in rechte 
lijnen en je komt er eigenlijk alleen om te slapen. Hierdoor kom je 
als niet hotelgast zijnde daar eigenlijk nooit binnen. The Florian is 
een plek die open en toegankelijk is voor iedereen

Naast een comfortabele overnachting in een van de design 
hotelkamers kan men bij The Florian terecht voor een drankje, een 
lekkere lunch en een zeer goed diner. Maar ook om te flexwerken, 
netwerken, vergaderen en zelfs om lekker te sporten in de gym 
of als deelnemer van een groeps-les onder begeleiding van een 
Personal Trainer ben je bij The Florian op de juiste plek.

The Florian is geen onderdeel van een hotelketen en dit 
zie je direct terug in onder andere het design, de culinaire 
Nederlandse menukaart in het restaurant en de gasten die er 
komen. Voor de inrichting is men de samenwerking aangegaan 
met interieurdesigner Workshop of Wonders, die het gehele 
interieur hebben ontworpen. Dit is helemaal gedaan conform de 
Amsterdamse Schoolstijl met gebruik van bijbehorende kleuren, 

EEN MOOIE UITVALSBASIS 

vormen, materialen en Nederlands design meubilair. Ook in het Dine 
With Florian wordt er op hoog niveau gekookt met zo veel mogelijk 
lokale ingrediënten. Elk seizoen wordt de bezoeker verrast met een 
nieuwe slow food menukaart. The Florian wil zo haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid laten zien en bij dragen aan het verkleinen  van de 
ecologische voetafdruk.

The Florian onderscheidt zich ten opzichte van de andere zakelijke 
hotels in de omgeving. Zo zijn er geen grote vergaderruimtes maar is 
er -met het oog op flexwerken- gekozen voor kleinere vergaderruimtes 
die toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast is een vergadering in het 
Clubhouse van The Florian perfect te combineren met een diner en een 
lekkere borrel na afloop. Het hotel is met zijn locatie niet alleen voor 
zakelijke reizigers een mooie uitvalsbasis om bijvoorbeeld Amsterdam 
en de omgeving te ontdekken, ook voor toeristen is er genoeg te beleven 
en te ontdekken in de directe omgeving.

The Florian



PRAKTISCH EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Bij binnenkomst van The Florian valt direct het design van het 
hotel op. De inrichting en de hele beleving sluiten naadloos op 
elkaar aan en je voelt je direct thuis in de sfeer die gecreëerd 
is. Dat is natuurlijk niet het enige wat komt kijken bij een hotel. 
Wat op de achtergrond in de zogenoemde backoffice gebeurt is 
minstens net zo belangrijk. Hier is het vooral van groot belang dat 
de inrichting en de materialen zo praktisch en gebruiksvriendelijk 
mogelijk zijn. Wij spraken met Tony, manager van The Florian, over 
hoe je dit het beste kunt verzorgen.

Een mooi voorbeeld zijn bureaus en de stoelen in de backoffice. 
Waar aan de voorzijde de gasten worden ontvangen door 
vriendelijke gastvrouwen en -heren, moet er aan de achterzijde op 
de computer en aan de telefoon ook hard worden gewerkt. Andere 
zaken waar niet lang bij wordt stilgestaan, zijn bijvoorbeeld de 
afvalbakken. Een architect denkt bij het ontwerp en de inrichting 

van een dergelijk hotel vanuit het design en wellicht minder 
praktisch. Maar de positionering van afvalbakken zijn juist 
van groot belang om je hotel schoon, hygiënisch en veilig 
te houden. Tegelijkertijd probeer je de afvalbakken zodanig 
te plaatsen dat het design van het hotel de boventoon blijft 
voeren. Om dit goed in te richten is een praktische kijk en 
ervaring van groot belang, en precies daarvoor is de hulp van 
Manutan ingeroepen.

“Wij hebben voor andere hotels eerder zakengedaan met 
Manutan. Dit waren voornamelijk kleinere bestellingen. 
Daarom ook dat we in eerste instantie bij Manutan kwamen 
voor een paar specifieke producten, niet wetende dat ze een 
hele lijst aan producten bij ons konden leveren. Door het 
meedenken van het Manutan projectteam hebben ze direct 
een compleet aanbod kunnen doen. Dat bespaart ons weer 
extra leveranciers en daarmee tijd en kosten.”
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BIJ MANUTAN BEN JE AAN 
HET JUISTE ADRES
Voor ondernemers is het fijn dat alles zo veel 
mogelijk door één leverancier uit handen wordt 
genomen. Bij Manutan ben je aan het juiste adres 
voor parkeerbeugels, de fietsenstalling tot aan 
lockers en kantinetafels voor in de personeelsruimte. 
Daarnaast wordt er in The Florian gebruik gemaakt 
van Manutan stellingen in de bagageruimte, kasten, 
bureaus en stoelen in het kantoor achter de receptie 
en zoals eerder besproken de prullenbakken door 
het hotel heen. 

“Doordat je dit alles bij één leverancier kan verkrijgen 
behoud je het overzicht en heb je voor al je vragen 
één aanspreekpunt. Mocht er dan toch onverhoopt 
iets misgaan, is dit altijd snel en gemakkelijk op te 
lossen.”

Omdat Manutan eerder de praktische kant van 
andere hotels heeft aangepakt kan deze ervaring 

worden gebruikt om samen tot de beste oplossingen 
te komen. Voor de klant bespaart dit een hoop tijd, 
die hebben namelijk genoeg andere zaken om zich 
mee bezig te houden. 

“Het is fijn dat Manutan voor alle benodigde producten 
een paar passende keuzes geeft in plaats van dat je 
zelf alles moet gaan uitzoeken. Het vertrouwen in 
een leverancier is daarbij belangrijk. Vanuit eerdere 
eigen ervaring en vanuit het eigen netwerk was er dit 
vertrouwen in Manutan er al.”

Het is natuurlijk wel zaak om het vertrouwen in 
Manutan als goede en betrouwbare leverancier waar 
te maken. 

“Het fijne aan Manutan is dat je altijd snel kan 
schakelen, de montage was prima verzorgd en het 
team past zich gemakkelijk aan bij een verandering in 
onze wens. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen 
om bepaalde aspecten van de montage toch zelf 
op te pakken, dat was geen probleem en dat is aan 
het einde netjes verrekend. En ook wanneer er iets 
mis gaat of niet klopt, staan de medewerkers van 
Manutan direct klaar om het op te lossen. Daardoor 
kunnen wij ons blijven focussen op zaken die lopen 
aan de voorkant van het hotel.”

Afsluitend willen wij vanuit Manutan graag The 
Florian en specifiek Tony bedanken voor de kans 
om te mogen ondersteunen bij de oplevering van 
dit prachtige en unieke design hotel. Het is een plek 
geworden om héél trots op te zijn en vanuit Manutan 
zijn wij ook best een beetje trots dat wij daar aan 
hebben mogen bijdragen. Het eind resultaat mag er 
zeker zijn en vanuit Manutan zijn wij ervan overtuigd 
dat de gasten van The Florian Hotel een unieke en 
gastvrije ervaring mogen beleven in combinatie 
met een heerlijk verblijf. Wij wensen Tony en alle 
betrokkenen van The Florian een zeer succesvol 
bestaan toe.
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Vragen of meer informatie, 
neem contact op via: 
 offerteteam@manutan.nl
 030-2296111

The Florian


