NarrativA ArchitecteN
BNA
Warme materialen, optimaal
gebruik van zonlicht en een
behaaglijk binnenklimaat

Houtskeletbouw (HSB) woning met metselwerk - Noordwijk

NarrativA ArchitecteN is gespecialiseerd in houtbouwsystemen en maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Architect Shai
Van Vlijmen: ‘Wij verdiepen ons in de kleinste details
van verschillende hout toepassingen, gezonde isolatiematerialen en ecologische principes. Uitgangspunt is
altijd hout, maar een bakstenen gevel is geen hindernis
om een gezond en ecologisch huis te bouwen’.
De opdrachtgever bepaalt bij NarrativA ArchitecteN de
architectuurstijl. Modern of klassiek, strak of vloeiend?
Van Vlijmen en zijn team beheersen verschillende stijlen en ontwerpen woningen waar je fijn kunt leven, kinderen kunnen opgroeien en waar je oud kunt worden.

Moderne energiezuinige HSB villa - Poppel, België

De ontwerpen stralen rust en warmte uit, creëren een
uitstekend leefklimaat en zijn goed voor het milieu.
Van Vlijmen: ‘Basisingrediënten bij onze architectuur
zijn warme materialen, optimaal gebruik van zonlicht
en een behaaglijk binnenklimaat. Er zijn verschillende
bedrijven die standaardhuizen aanbieden maar veel
opdrachtgevers zien de meerwaarde van samenwerking met NarrativA ArchitecteN. Niet alleen omdat er
dan maatwerk mogelijk is, maar ook omdat wij als architecten de belangen van onze opdrachtgevers in het
oog houden. Het hele traject van schets tot uitwerking
is bij ons altijd in handen van dezelfde architect, zodat
individuele wensen optimaal vorm kunnen krijgen. Wij
ondersteunen en adviseren tijdens het hele proces en
dragen zorg voor de hoogste kwaliteit. Opdrachtgevers
halen daardoor meer waarde uit hun investering’.
Geïnteresseerd: bel voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek (ook buiten kantooruren) of maak een afspraak
om een gerealiseerde woning te bezoeken en te spreken met voormalige opdrachtgevers.
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Houtstapelbouw woning - Didam
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