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DIRK COUSAERT DESIGN
Creativiteit, uniciteit, puurheid en ambacht zijn de
karakteristieken van familiebedrijf Dirk Cousaert Design.
In eigen atelier komen de mooiste creaties tot stand waar
natuurlijke elementen samensmelten met een meer industrieel
karakter. Zuivere, onvervalste materialen krijgen bij Dirk
Cousaert Design een nieuw leven in de vorm van een uniek
ontwerp dat een interieur het nodige karakter geeft.

In dertig jaar tijd evolueerde de stijl van puur landelijk naar meer
strakkere uitvoeringen met een industriële toets. Het familiebedrijf
blijft dan ook steeds innoveren en haar grenzen verleggen. “Het is
voor ons enorm belangrijk om onze stempel te drukken met een
eigen unieke stijl. Natuurlijke materialen, metaal, inox en natuursteen
zijn onze hoofdspelers die we zowel samen als met andere elementen
combineren. Deze realisaties kunnen heel ruw en zwaar zijn, maar
ook minimalistisch en dat is ons sterkste punt. We hebben een eigen
signatuur, maar putten eveneens creativiteit uit nieuwe ideeën van
buitenaf. Door deze kruisbestuiving kunnen we ons blijven evolueren
en heruitvinden.”
De vakmensen van Dirk Cousaert Design verbazen ons steeds
opnieuw met buitengewoon maatwerk. Hun creaties zijn op zijn
minst bijzonder te noemen. Ze durven afwijken van de platgereden
paden en dat maakt hen uniek. Alle ontwerpen worden op maat
gemaakt in eigen atelier en met de hand volledig afgewerkt waardoor
ze een eigen standaard hebben ontwikkeld. Gerecupereerde
materialen, waar anderen de schoonheid niet van realiseren, geven
de vakmensen van Dirk Cousaert Design juist wel een tweede leven.
En dat vaak in combinatie met authentieke werkwijzen, zoals de pengat-verbindingen. Hierdoor ademt elk ontwerp creativiteit, puurheid
en ambacht uit. “We halen energie uit het gevoel om mensen iets
exclusief aan te kunnen bieden. In onze 2000 m2 belevingsruimte
ervaren onze klanten onze identiteit en samen met hen gaan we
op zoek naar een interieur, keuken, haard, tafel, … dat perfect
samensmelt met de eigen stijl van de klant.” Dankzij deze werkwijze
creëert het familiebedrijf Dirk Cousaert Design unieke ontwerpen
die ons steeds opnieuw omverblazen.
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