
Jij kleurt Textaafoam
Textaafoam. Van onze meubelstoffen krijgt iedereen creatieve ideeën. Mooie collecties in 
alle kleuren van de regenboog, die fijn voelen. Een wereld vol mogelijkheden; echte ‘originals’ 
die we zelf ontwikkelen en snel op de markt kunnen brengen. Van een kwaliteit waar je ú 
tegen zegt. Maar spreek ons maar gewoon aan met ‘je’. Want we zijn trots en tegelijkertijd 
gewoon een stel nuchtere Brabanders. Daar wil toch iedereen mee samenwerken?

Wat ons ook écht bijzonder maakt? Dat samenwerken met Textaafoam zo lekker zorgeloos 
en soepel gaat. We leveren op tijd en volledig (On Time In Full) en doen er alles aan om elke 
order tot een succes te maken. Maak je een afspraak met ons, dan staat die. Daar kun je van 
op aan. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Duidelijke processen, slimme 
systemen én onze creativiteit helpen ons daarbij. Ja, da’s soms best een uitdaging. Maar dat 
is niet erg, zolang we goed met elkaar in gesprek blijven. Dus loopt iets anders? Dan laten we 
dat persoonlijk weten en ook waarom dat zo is. Kastje-muur? Niet bij Textaafoam! Zo zorgen 
we al 50 jaar lang voor een heel fijne relatie met elkaar, onze klanten en leveranciers.  
En dát voelt goed. 

Écht luisteren naar elkaar. Dat vinden we belangrijk in ons familiebedrijf. Zo blijven we op de 
hoogte van wat er speelt. Bij de klant, om die tot in de puntjes te kunnen ontzorgen. Maar 
ook voor collega’s geldt, je mag je laten horen. En bij ons zijn wie je bent. Of je nu al dertig 
jaar bij Textaafoam in dienst bent, of vorige week bent gestart. Jij geeft ons bedrijf kleur. Dat 
waarderen we, en dat merk je in veel dingen: lekkere, gezonde lunches, onze eigen bedrijfs-
sportschool of een persoonlijke felicitatie op je verjaardag. Zo maken we het extra leuk! Op 
de bijzondere momenten en gezamenlijke prestaties willen we samen proosten, en ook als 
het even minder gaat zijn we er voor elkaar. Zo blijven we met plezier en een goed gevoel 
samenwerken in dit mooie bedrijf dat we samen hebben opgebouwd.

Bij Textaafoam weten we heel goed wát we doen en hóe we dat doen. Samen staan we voor 
50 jaar kennis en kunde. Toch leunen we niet achterover: hoe kan het elke dag beter? Een 
vraag die we ons vaak stellen. Onze stoffen en collecties, dat is iets van ons allemaal. Dus we 
nodigen je uit om hier meer over te ontdekken en te leren. Door onszelf uit te dagen, worden 
we samen nog slimmer. Die kennis en inzichten houden we niet voor ons, maar delen we 
graag. En ook wij staan open voor de deskundigheid van anderen. Alles zodat de klant zijn 
product – óns product – nog beter kan verkopen. We willen blijven vernieuwen, inspireren en 
verrassen. Al die 50 jaar ervaring heeft ons alleen maar creatiever gemaakt.  
Verstoffen? Wij? Echt niet!


