er ook een scheiding tussen living en trap. In samenwerking

zienlijk ingekort en konden de eigenaars na twee en een halve

met de binnenhuisarchitecte werd er gekozen voor een lande-

maand al genieten van hun splinternieuwe woning.

lijke stijl die zich vertaalt in een prachtige gietijzeren deur, een
eigentijdse keramische vloer met natuurlook en tal van kleine

Ook voor de eigenlijke werken beschikt het bedrijf over vak-

details die in het project werden vernieuwd.

mensen die dankzij hun kwaliteiten een belangrijke bijdrage
leveren aan de hoogwaardige afwerking van elk detail. Zo

Buiten het kiezen van de materialen en het beoordelen van

werden er zonder enige moeite ook Invisidoors, zwevende

de plannen hebben de bewoners zich nergens iets van moe-

kastjes en ingebouwde spots geplaatst met de nadruk op een

ten aantrekken. Jos Heylen beschikt als vakman namelijk niet

onvoorwaardelijk kwaliteitsgevoel.

alleen over tonnen ervaring voor de aanpak van een dergelijk
project, maar werkt met een professioneel team dat vooraf

Voor alle renovatie- en bouwprojecten bent u van harte wel-

alles tot in de puntjes plant. Het slagen van een verbouwing

kom bij Jos Heylen die u met zijn hele team graag bijstaat van

gaat immers gepaard met een degelijke, voorafgaande planning

A tot Z.

die op relatief korte tijd kan worden uitgerold. Voor aanvang

Van nieuwe keuken tot totaalproject
Wie een keuken wil vernieuwen vergeet ook wel eens dat

alle mogelijkheden en beperkingen. Los van de nieuwe look

de andere ruimtes er vaak op zijn afgestemd en zo een prak-

die het gelijkvloers daarmee kreeg, werd de woning ook een

tisch geheel vormen. Wanneer je dan enkel voor een nieuwe

pak praktischer en heeft de ingreep gezorgd voor een heel

keuken kiest, loop je dus het risico dat die investering vloekt

nieuwe woonervaring. Naast de nieuwe keuken werd even-

met de rest van het huis en bijkomende investeringen zich

eens de elektriciteitsvoorziening vernieuwd, werden er nieuwe

opdringen. Door te werken met een vakman die vooruit denkt

radiatoren geplaatst en kon er een langdurig vochtprobleem

en beschikt over een deskundig overzicht, bespaar je jezelf heel

worden opgelost. Overal Er kwam nieuwe bezetting en ook de

wat frustratie en teleurstelling. De renovatie van één ruimte is

deuren werden vervangen.

bovendien vaak een unieke kans om tegen een lagere kostprijs ook de andere vertrekken te herschikken en optimaal

Dankzij die aanpak was er plaats voor enkele structurele aan-

te benutten.

passingen die mee zouden zorgen voor een groter ruimtegevoel. Door de keuken open te trekken met een hal kon de
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Toen de eigenaars van deze halfopen woning kozen voor een

ijskast worden ingebouwd en kwam er plek vrij voor het plaat-

nieuwe keuken, werd er geopteerd voor een volledige herteke-

sen van een inbouwoven. Als een vakkundige puzzel kon zo

ning van het gelijkvloers waarbij rekening gehouden werd met

een bureau in de woonruimte geïntegreerd worden en kwam

van de eigenlijke werken gaat het team van Jos Heylen tijdens

Jos Heylen nv

meerdere bezoeken en gesprekken steevast op zoek naar de

Keukens-schrijnwerk-interieurbouw

wensen van de klant. Aan de hand van een 3D ontwerp kan

Grote Baan 73 - 2235 Hulshout

dan worden getoond hoe het project er definitief zal gaan

t. 015-22 49 54

uitzien. Dankzij die aanpak wordt de duur van de werken aan-

www.josheylen.be

