Bouwer
van tijdloze
klasse

Vlassak-Verhulst

In 1970 bouwde Vlassak-Verhulst zijn eerste luxe villa’s en legde het Noord-Antwerpse bedrijf het fundament van wat veertig jaar later is uitgegroeid tot een bouwonderneming
met een gevestigde reputatie in de Benelux.

Vlassak-Verhulst is een naam die inmid-

vanaf het eerste, oriënterend gesprek tot

dels door bijna negenhonderd woningeige-

en met de laatste verfstreek, want Vlas-

naars wordt geassocieerd met gevoel voor

sak-Verhulst neemt de uitvoering van het

maatwerk, uitgepuurde klasse en liefde

project compleet in handen. Eigen archi-

voor de ware bouwtraditie. Een naam die

tecten, ingenieurs, interieurspecialisten,

borg staat voor een zorgeloos bouwtraject

arbeiders en vakmensen zorgen ervoor

Bureauruimte

Een mooie
kijk op de ‘leefkant’
van het domein

dat elk aspect van een Vlassak-Verhulst-

raam wordt onderbroken. De deur is omlijst

Doorgang naar bovenverdieping

woning perfect beantwoordt aan de wen-

met Belgische blauwe hardsteen. Het bui-

De bewoners opteerden voor royale door-

sen en verwachtingen. En die mogen best

tenschrijnwerk is uitgevoerd in eigen atelier.

gangen. De overgang naar de bovenverdieping is een aangename ruimte, ingevuld

hoog zijn. Vlassak-Verhulst gaat elke uitdaging aan met het enthousiasme en de

Achterzijde woning/tuinzijde

met een gezellige zithoek, een praktische

zelfzekerheid van een dirigent voor wie elk

Een mooie kijk op de ‘leefkant’ van het do-

inham en ruime raampartijen.

concert het beste ooit moet worden. Op

mein. De tuinmuur is, net als de muren van

deze en de volgende pagina’s kunt u ken-

de woning, uitgevoerd in Boomse baksteen,

Meisjeskamer

nismaken met een recente Vlassak-Ver-

gemetseld in halfsteenverband. Door de

Het koninkrijk van dochterlief. De comfor-

hulst-realisatie in Nederland die de visie,

open architectuur met overdekte terrassen

tabele slaapkamer wordt via een arcade

de werkmethode en de expertise van het

kunnen de bewoners het hele jaar door van

verbonden met de speel- en werkruimte.

bouwbedrijf op een treffende wijze illu-

het buitenleven genieten. Niet op de foto:

Het resultaat: een heel eigen leefomge-

streert. De foto’s spreken voor zich, maar

het riante buitenzwembad.

ving die probleemloos aan de toekomstige
wensen en behoeften van de bewoonster

voor het verhaal achter de fraaie beelden
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verwijzen we u graag naar de begeleiden-

Bureauruimte

de commentaar…

Een mooi beeld van de bureauruimte, ge-

kan worden aangepast.

situeerd vooraan in de woning. Al in de

Master bedroom

Vooraanzicht woning

ruwbouwfase werd rekening gehouden

De master bedroom. Een ruimte waar intimi-

Kenmerkend voor deze domeinwoning zijn

met de hoogte van het kastmeubilair. Ook

teit en openheid elkaar spontaan vinden. De

de drie volumes, uitgevoerd in verschillende

de aansluitingen voor de lichtpunten wer-

kamer wordt gekenmerkt door hoge raam-

hoogten, met een dakpartij die door een

den vooraf gesitueerd.

deuren, omkaderd door ranke, slanke stijlen.
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Badruimte

Hoe maak je van
een badruimte een
wellnesscenter?

Instapdouche, dubbel wasbekken, losstaand

op maat gemaakt. De royale, naar buiten

Ook deze villa werd, zoals alle Vlassak-

Starck-bad. Hoe maak je van een badruimte

openzwaaiende raamdeuren creëren een

Verhulst-realisaties, al in de ontwerpfase

een wellnesscenter? Onder meer door extra

uniek binnen-buiteneffect.

vereeuwigd in een uniek kunstwerk: een

aandacht te besteden aan de materialen, zo-

gedetailleerde aquareltekening van het

als het massief gefreesd tablet, uitgevoerd

Keukenruimte

project. De signatuur van een bouwon-

in verouderde blauwe hardsteen.

De keukenruimte: een geslaagde mix van

derneming die authenticiteit, originaliteit

praktisch comfort en moderne vormge-

en kwaliteit telkens weer weet te combi-

Leefruimte

ving. Gekozen werd voor een strakke, lang-

neren tot een exclusief, geïndividualiseerd

Het binnenvallend licht in combinatie met

werpige wandcombinatie met een massief

geheel. Klassieke klasse en superieur mo-

de heldere muren, de hoge plafonds en de

gefreesd tablet in verouderde blauwe hard-

dern comfort. Vlassak-Verhulst voegt ze

brede dubbele deuren in lakwerk geven de

steen zoals in de badruimte. De keuken-

op een unieke manier samen en creëert er

leefkamer een open en helder karakter. Ook

wand zelf is uitgevoerd in hoogglanslak.

tijdloze kunstwerken mee.

in de eigen schrijnwerkerij. Niet op de foto: de

Asvormige aanleg van interieur

Vlassak-Verhulst

gezellige, in de ruimte verwerkte open haard.

Kenmerkend voor de interieuropbouw

‘s-Gravenhof

van Vlassak-Verhulst is de asvormige

Moerstraat 53

Eetruimte

aanleg van het centrale woongedeelte.

B-2970 ‘s-Gravenwezel

Een eetruimte, badend in het licht, gede-

Leef-, eet- en keukenruimte liggen in

tel. +32 (0)3 - 685 07 00

coreerd met elegante, raamhoge gordijnen

elkaars verlengde en vormen via de dub-

fax +32 (0)3 - 685 09 10

die de kamer desgewenst geruisloos afslui-

bele deuren ofwel één grote ruimte, of-

www.vlassakverhulst.be

ten van de buitenwereld. De gordijnen zijn

wel aparte kamers.

info@vlassakverhulst.be

de deuren en de plinten werden vervaardigd

236 | Edition 2010 | Megazine

Megazine | Edition 2010 | 237

