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Bureau Fraai

Prachtige transformatie 
in voormalig klooster

DE AUTHENTIEKE SPANTEN EN ENKELE – MET OPZET ZICHTBAAR 
GEHOUDEN – BAKSTENEN MUREN HERINNEREN AAN DE RIJKE 
HISTORIE VAN HET OUDE KLOOSTER. VERDER IS HET DOOR 
BUREAU FRAAI ONTWORPEN INTERIEUR COMPLEET NIEUW EN 
DOOR VAKMENSEN KLOPPEND TOT IN HET KLEINSTE DETAIL 
GEREALISEERD. HET STIJLVOL EN GEHEEL NAAR WENS VAN DE 
OPDRACHTGEVERS INGERICHTE, HOOGWAARDIGE HERENHUIS 
KENT EEN OPEN KARAKTER, IS VOORZIEN VAN PRACHTIG 
MAATWERK EN VORMT DE COMFORTABELE THUISBASIS VAN EEN 
GROOT GEZIN.

FOTOGRAFIE: MADASIRO FOTOGRAFIE
Prachtig maatwerk van De Rooy Metaaldesign.
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DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT: 

De maar liefst zeventien meter hoge woning werd casco opgeleverd. Zelfs een trap ontbrak. “Het ontwerpen van een trappenhuis vormde het startpunt 

van ons interieurontwerp om uiteindelijk in de huidige situatie uit te groeien tot een sfeerbepalend element in de woning”, aldus architect Daniel Aw van 

Bureau Fraai. De fraai aangelichte trap van eikenhout met ranke stalen leuningen leidt vanuit de ruime leefruimte op de begane grond enerzijds richting 

de (wijn)kelder en anderzijds naar de slaapverdieping van de kinderen en het daar weer boven gesitueerde privédomein van de opdrachtgevers. De op 

maat gemaakte glazen pui verleent de trappartij extra glans. 

De mooiste ruimte in de industrieel, warm en rijk ingerichte woning is zon-

der twijfel de multifunctionele zolderverdieping. Daniel Aw: “Door de intro-

ductie van een robuust eiken element is de grote ruimte met authentieke 

spanten verdeeld in een slaapgedeelte, een badkamer, een inloopkast en 

een entresol met werkplekken. Het bed en de jacuzzi zijn opgenomen in 

een verhoogd podium.”

Goede verlichting brengt leven en sfeer in uw woning. 
Verlichtingsspecialist Chris Bennemeer weet er alles van. 

Hij ontwerpt en implementeert al 10 jaar exclusieve lichtplannen. 
Met zijn bedrijf Lightsale hielp Chris al talloze particulieren met het 

realiseren van het perfecte licht voor hun woning. 

Wilt u meer weten over het maken van een lichtplan, dan kunt u een 
vrijblijvende speeddate met Chris Bennemeer aanvragen. In een gesprek 
van maximaal 30 minuten bespreken we de mogelijkheden en kijken we 

of er een goede basis is om samen verder te gaan. 
Bel 036 260 00 36 of mail; info@lightsale.nl en we plannen een date. 

Lightsale | Zandzuigerstraat 81 | 1333 MX Almere 
036 260 00 36 | info@lightsale.nl | www.lightsale.nl

Op speeddate met 
Chris voor een 

helder lichtplan

De sfeervolle verlichting in de woning is verzorgd door kwaliteitsbedrijf Lightsale.


