I Vlassak Verhulst I exclusieve villabouw

In de zachte glooiingen van een groene buitenwijk van Brussel vormt
een prachtige villa de thuis van een projectontwikkelaar en zijn gezin
met twee kinderen. De combinatie van authentieke materialen, een
doordacht ontwerp en enkele in het oog springende details zorgen
samen voor een unieke stijlvolle woning. Als villabouwer met meer
dan 40 jaar ervaring en voeling met architectuur heeft Vlassak-Verhulst
alles in huis om zo’n project tot een goed einde te brengen. Deze
woning is trouwens een mooi voorbeeld van trend die Vlassak-Verhulst
waarneemt: meer en meer klanten komen uit de Brusselse regio.
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Om de juiste sfeer te scheppen werkte we met oude
materialen. Zo bestaan de buitengevels uit grijs geverfde
en ruw gevoegde recuperatiebaksteen.
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tot een meerwaarde.
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