
en ruime atelier, goed voor een opper-
vlakte van 3.200 m², is Jos Heylen hele- 
maal klaar voor de toekomst en een 
gestage groei van de activiteiten.
 
Strak maar warm

Deze specifieke realisatie kwam er in 
samenwerking met hvh-architecten 
uit Kontich, uiteraard in constante 
wisselwerking met de bouwheer die 
uit was op een hoogwaardige esthe-
tiek, gecombineerd met maximale 
functionaliteit en voldoende opberg-
ruimte. De keuze viel op greeploze 
maatkasten, uitgerust met de laatste 
snufjes en afgewerkt met een donkere 
eikenfineer met luxueuze en warme 
uitstraling. Vooreerst is er de maat-
keuken met een kookeiland voorzien 
van een natuurstenen werkblad in 
unieke marmer, vervaardigd uit een 

Jos Heylen in Hulshout, een bedrijf dat 
over de jaren heen zijn sporen heeft 
verdiend in exquis maatwerk met hoge 
afwerkingsgraad voor het interieur. Hier 
gaat men steeds voor niets minder dan 
uitmuntende kwaliteit, gecombineerd 
met een service die de klant ontzorgt... 
van a tot z. Daar staat het team, met 
28 gedreven medewerkers, garant voor. 
Alles begint met professioneel en per-
soonlijk advies door de in-house interi-
eurarchitecten. Ook een samenwerking 
met de architect van de woning of een 
andere externe partner behoort tot 
de mogelijkheden. Daarna volgt een 
realistisch 3D-ontwerp. Na goedkeu-
ring gaat men aan de slag in het atelier  
waar ambacht en hightech CNC-ma-
chines elkaar treffen. Hierdoor slaagt 
de KMO erin om 100% maatwerk toch 
betaalbaar te houden. Dankzij het nieuwe 

Meer dan ooit is maatwerk een com-
binatie van ambacht en techniek die 
telkens weer leidt tot een uniek re-
sultaat, perfect en tot op de millime-
ter exact geënt op de woning en de 
wensen van de klant. Maatwerk laat 
ook toe om ruimtes esthetisch te ver-
binden, gebruik makend van dezelfde 
hoogwaardige materialen en een iden-
tieke stijl. Dit is alvast het geval in deze 
eigentijdse woning waar zowel de keu-
ken, leefruimte als het bureel van bij-
zonder maatwerk werd voorzien. Een 
fraaie realisatie van het team van Jos 
Heylen NV, gespecialiseerd in keukens, 
maatkasten en interieurbouw met een 
functionele en esthetische plus.
 
Terecht veeleisend

Wie kiest voor maatwerk, mag terecht 
veeleisend zijn. Dat vindt men ook bij 

plaat die door de klant zelf werd uitgeko-
zen. Door dit slanke werkblad in verstek te 
laten doorlopen aan de zijwanden wordt 
er een boeiend contrast gecreëerd tussen 
de lichte steen en het donkere hout. Het 
eiland biedt niet alleen voldoende ruimte 
om de ingrediënten voor te bereiden en te 
spoelen, maar maakt het ook mogelijk om 
plaats te nemen op een hoge kruk voor 
bijvoorbeeld een snel ontbijt of een aperi-
tiefje terwijl er gekookt wordt.
 
Mooi én ergonomisch

De kookplaat zit geïntegreerd in de nis aan 
de achterwand. De discreet weggewerk-
te ledverlichting komt hier niet alleen het 
zicht maar ook de sfeer ten goede. De 
ontbijtspullen worden opgeborgen in een 
hoge kast met twee praktische inschuif-
deuren die, wanneer geopend, in de kast 
verzinken: mooi én ergonomisch. De ovens 
zitten geïntegreerd in de wandhoge ko-
lomkasten die tevens een zee aan praktisch 
ingerichte opbergruimte bieden. Een riante 
schuifdeur, tevens afgewerkt in eikenfineer, 
leidt naar het bureau waar Jos Heylen ook 
een maatmeubel in dezelfde materialen en 
stijl mocht realiseren. Trouwens net zoals 
in de leefruimte die voorzien werd een 
haard- en geïntegreerd tv-meubel. Dit zet 
de puntjes op de i van het stijlvolle interi-
eur, met veel oog voor esthetische eenheid 
op de volledige benedenverdieping.
 
Inspiratie?

Nood aan meer inspiratie? De ruime toon-
zaal van Jos Heylen in het centrum van 
Hulshout geeft een mooi overzicht van wat 
er allemaal mogelijk is. Spring gerust binnen 
of maak een afspraak voor een uitgebrei-
der gesprek.
 
Data om te noteren:

• 13-14-15 maart: opendeurdagen in de 
toonzaal van Jos Heylen NV
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