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Deze prachtige realisatie van Jos Heylen staat voor ongestoord genieten van een 

weekendje aan de Noordzeekust. De eigenaars komen hier thuis in een warm 

nest. Een hedendaags interieur met een maximum aan comfort en een luxueuze 

uitstraling kleurt dan ook dit appartement aan zee.

Interieurschrijnwerk
tot in het kleinste detail
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Balkeneik is de hoofdrolspeler bij dit interieur waarbij in de leefruimte contrasten 
opleven door wit lakwerk en zwart smeedwerk. Hedendaagse materialen worden hier 
mooi aangevuld door warme authentieke elementen. Zowel de verlichting als multime-
dia werden mooi geïntegreerd zodat jong en oud hier volop kunnen genieten. 

Dit prachtig kustappartement op de 
vijfde verdieping met zicht op zee 
waarborgt een hedendaags interieur 

met warme accenten. Hiervoor gingen zware re-
novatiewerken aan vooraf. Het appartement werd 
volledig gestript waarna nieuwe elektriciteit en 
leidingen gelegd werden en eveneens pleister-
werken werden uitgevoerd. De eigenaars kozen 
parket als vloerbekleding om een huiselijke sfeer 
te creëren. Zowel het ontwerp als de uitvoering 
is van de hand van Jos Heylen. Een knap staal-
tje vakmanschap dat resulteerde in een prachtig 
kustappartement waar de eigenaars graag thuis-
komen. 
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Van keuken tot badkamermeubel, al het 
maatwerk werd eveneens verzorgd door 
Jos Heylen waarbij zeker het balkeneik 

met de aandacht gaat lopen. Het vormt 
de rode draad doorheen dit interieur en 

geeft eveneens vorm aan de keuken. Deze 
wordt vergezeld door een dekton tablet en 

witte mozaïektegeltjes aan de wand. Het 
meubelbeslag uit smeedwerk maakt het 

geheel volledig. Het appartement waarborgt 
drie slaapkamers en 2 badkamers
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Natuurlijk 
eikenhout 
belichaamt in 
dit interieur de 
nodige warmte
en gezelligheid.
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De eigenaars kozen hier bewust 
voor een zacht kleurenpalet en 
materialen om zo een sereen 
interieur te creëren waar je tot 
rust komt. Zowel in de badka-
mer als inloopkast en wasplaats 
trokken ze daarom parket en 
eikenhout door. De badka-
mermeubels hebben beide een 
wastafel in Corian® en in combi-
natie met het zwarte kraanwerk 
zorgen ze samen voor een he-
dendaagse uitstraling. 
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JOS HEYLEN NV
Grote Baan 73, 2235 Hulshout 
Tel. +32 15 22 49 54, info@josheylen.be
www.josheylen.be

De drie slaapkamers hebben 
een strakke vormgeving en om 
optimaal van het appartement 
te kunnen genieten werd er ook 
een stapelbed voorzien. Deze 
werd op maat gemaakt en zorgt 
voor extra slaapplaatsen voor de 
vriendjes van de kinderen. Zo 
beleeft iedereen plezier aan dit 
stijlvolle kustappartement. 


