
“Een huis is als een praline… de binnenkant is de echte smaakmaker!”

Bij Grys Interieur geloven we oprecht dat het interieur van een woning de persoonlijkheid van haar bewoners kan weerspiegelen. 

Daarom zijn we wel wat nieuwgierig van aard: bij nieuwe samenwerkingen kijken we graag even mee in het leven van onze 

klanten om zo hun huis in de juiste vorm te gieten. Alles om jouw droomhuis te doorgronden. Met veel passie en gedrevenheid 

kneden we vervolgens het ontwerp tot het helemaal op punt staat, en betrekken we bij de realisatie een team vakmensen tot 

aan de finish. Met teamwork en het juiste enthousiasme is veel mogelijk, want waar een wil is, is een weg … en wij stippelen die 

graag uit!

 

Voor welke projecten kan je bij Grys Interieur terecht? 

Onze specialiteit is verbouwen en we voelen ons dus ook net dat beetje extra uitgedaagd als er al een architecturale houvast is. 

Met een gezonde dosis creativiteit en het doorzicht om bestaande indelingen te herdenken, hebben wij al veel “saaie” huizen 

omgevormd tot werkende, ritmische interieurs. 

Ook nieuwbouwwoningen, meubelontwerp, zolderinrichtingen, badkamers … zijn projecten waar we graag onze tanden in 

zetten. We richten ons vooral op de residentiële sector en werken enorm graag met mensen. We kiezen daarom bewust voor 

een heel persoonlijke aanpak met veel inzet. De supertoffe samenwerkingen die hier al uit zijn voortgevloeid, zorgen ervoor dat 

onze motivatie na 19 jaar ervaring nog steeds staat als een huis!

Barbara Gryspeert Vanessa Slegers
Interieurarchitect-zaakvoerder Interieurvormgever
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Totale renovatie in Wijgmaal

Buiten 

maakten we 

een sobere, 

donkere 

schil tussen  

het groen 

…
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Totale renovatie in Wijgmaal

…   

binnen 

een licht 

interieur 

voor een 

pittig, groot 

gezin.
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Verbouwing van een leefkeuken in Heverlee

Een 

combinatie 

van de 

karaktervolle 

architectuur, 

minimalis-

tische lijnen, 

warme 

materialen  

en praktisch  

in gebruik …

Verbouwing van een leefkeuken in Heverlee
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Interieurontwerp van een nieuwbouwwoning te Herent

De grote lijnen 

werden eerst 

geschetst 

door de 

architect …  

toen 

begonnen  

wij ruimten en 

opstellingen 

te mixen en 

te matchen 

tot een totaal-

ontwerp.
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Totaalontwerp van een grondige renovatie in Kessel-lo

Speels, strak, 

licht, gezellig, 

gesloten en  

toch open … 

Hier zie je hoe 

een rijwoning 

door de 

juiste indeling 

voldoende 

ruimte kon 

bieden voor 

een creatieve 

familie van 

vijf. Dankzij de 

vrolijke accenten 

weerspiegelt 

het huis de 

dynamiek van 

het gezin.
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Een 
nieuwbouw 
met tandarts-
praktijk …

prachtige 
architectuur 
vraagt om  
een passende 
interieur-
aanvulling.  
In zo’n project 
zetten we 
graag onze 
tanden …

Interieurontwerp van een nieuwbouw met tandartspraktijk in Haacht
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Totaalontwerp van een grondige verbouwing met atelier in Oud-Heverlee

De woning 

had al een 

ziel …  

het was enkel 

de kunst om 

het op te 

frissen,  

lichter te 

maken en 

een mooi 

evenwicht 

tussen oud 

en nieuw te 

creëeren.
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid 
uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook bewaren 
ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

GRYS bv
Rotselaarsesteenweg 83 - 3018 Wijgmaal (Leuven)

info@grysinterieur.be

www.grysinterieur.be 

Barbara Gryspeert
Interieurarchitect-zaakvoerder

barbara@grysinterieur.be
0496 56 58 19

Vanessa Slegers
Interieurvormgever

vanessa@grysinterieur.be
0474 52 33 09

Volledige badkamerrenovatie in een herenhuis in Heverlee. 


