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Hoe gecompliceerder ons leven, hoe
belangrijker het gevoel voor evenwicht. Interieurinrichting beperkt
zich niet tot decoratieve elementen
maar optimaliseert ruimtes om een
aangename sfeer te creëren.

Wonen met kultuurésinds 1972
‘Een mens moet in harmonie zijn met zijn omgeving.’ Dit is een eeuwenoude wijsheid die de werkwijze en filosofie van Woonkultuur omschrijft.
Wij vinden het essentieel om een interieur met karakter te creëren. Functioneel en gastvrij, ordelijk maar niet té minimalistisch. Het is zeer belangrijk
om naar de klant te luisteren, zodat deze zich thuis voelt in zijn interieur. Het blijft een actieve wisselwerking tussen onze interieurarchitect(en)
en de klant. De kunst is om zijn wensen te harmoniëren met onze visie.

lees verder

>>
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Onze toonzaal is 3000 m2 groot en biedt een
uitgebreid assortiment aan designmeubels
tot tijdloos modern (banken, fauteuils, kasten, dressoirs, computermeubels, eetkamers,
stoelen, eetfauteuils, tapijten, verlichting,
accessoires, schilderijen, enz...).
Uniek bij Woonkultuur is dat iedere kast een
eigen ontwerp is. Alles is mogelijk. Reeds talloze variaties zijn op vraag van klanten uitgevoerd en wekelijks worden nieuwe ideeën
geboren. In de tijd van de ﬂat screen is dit
een dankbaar gegeven. We ontwerpen alles
zo dat ieder kabeltje weggewerkt is. DVD, hifi
& surround system draadloos in één meubel,
een droom voor iedere klant. Ons team van
interieurarchitecten creëert kasten, dres-

Een interieur moet er niet alleen goed uitzien, u moet er zich ook goed in voelen.
Daarom bieden wij een volledig uitgewerkt
interieurplan aan. Om te beginnen brengen
we een bezoekje bij u thuis om het interieur
te bekijken en in te schatten hoe we aanwezige meubels eventueel in het nieuwe
geheel kunnen integreren. In tweede instantie werken we een volledige plattegrond van de woonkamer uit. We tonen
alle mogelijke opstellingen zodat u een
ruime keuze heeft. Voor de klant is dit zeer
belangrijk omdat die zich niet direct in de
nieuwe situatie kan inleven.

Indien nodig maken we een 3D-voorstelling zodat u virtueel door uw woning kan
wandelen en het nieuwe interieur in alle
mogelijke kleurencombinaties kan bekijken.
Eveneens werken we een volledig verlichtingsplan uit. Als laatste adviseren wij u in
vloer- en gordijnkeuze. Al zit dit niet in ons
assortiment, toch is het belangrijk om dit
te combineren. Wanneer u dit niet wenst
aan te passen, houden we daar uiteraard
rekening mee. Kortom, een kosteloos totaaladvies door gediplomeerde interieurarchitecten, aangeboden aan iedereen die tot
aankoop overgaat.

sings, hangdressoirs en ﬂat screenwanden
zowel voor onze toonzaal als voor de klant,
met wie een nauwe samenwerking noodzakelijk is. Ervaren vakmensen staan in voor
de uiteindelijke verwezenlijking en plaatsing
van het gekozen interieur.
Zelfs tapijten worden op maat, kleur en dessin ontworpen. Dit gaat van de gewone
wollen tapijten met tekening tot de trendy
hoogpool tapijten in de kleuren aangepast
aan het interieur van de klant.
Het is onze passie om iedere klant zeer professioneel te adviseren en vooruitstrevend te
blijven.

