
Pedro Lucas Freire
Founder - Manager

Chloé Furli
Junior Architect

Veysi Özkorkmaz
Project Architect

Mahta Heydari
Architect

Henryk Gujda
Junior Architect

İsmet Merve Açıkbaş
Junior Architect

As an architecture practice, we look for the balance between our client’s needs and dreams and 

the execution of fine details, creating tasteful environments. From residential and interior design to 

commercial design, we believe in harmonious and functional spaces. We hold on to a vision that 

our clients helped create. An architecture practice that excels by a refined simplicity.
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Schuman Appartement

In het hart van één van de drukste wijken van Brussel — 
en zeker de meest internationale — werd dit appartement 
aangetroffen als een zeer krappe twee-studio-unit, met 
twee piepkleine, smalle en lange appartementen.

Dus werd het hele interieur gestript om plaats te maken 
voor een geheel nieuwe indeling, waarbij grote fouten die 
in de loop der jaren waren gemaakt, werden rechtgezet.
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Grimminge Appartementen

Van een oud huis, met een doorgang naar achteren, naar 
een gebouw dat opgaat in de straatlijn.

Vier appartementen verdeeld over drie verdiepingen. Met 
royale terrassen en een prachtig natuurlijk uitzicht.

3



Villa Clabecq

Het bestaande huis bleek veel aandacht nodig te hebben,
dus de opdrachtgevers besloten het volledig te renoveren
en het een nieuw leven te geven.

Met behoud van enkele herkenbare elementen, bestaat de 
upgrade uit het geven van meer ruimte, hoogwaardiger 
materialen, betere circulatie en een nieuwe gevel en 
buitenruimte.
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Huis Ruppelmonde

Een moeilijk huis in L-vorm, dat enorm uitsteekt 
naar achteren. Gebruikmakend van die lange tuin 
hebben we het oorspronkelijke huis uitgebreid 
en een gastenverblijf gecreëerd met alle comfort 
voor de weekendbezoekers. Door het afbreken 
van de hoge muren die ooit de tuin omsloten, 
kan de tuin gebruikt worden voor aangename 
ontbijtjes en dagen in de zon.
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Renovatie Aartselaar

Naast de golfbaan van Aartselaar, heeft deze charmante 
luxevilla een gedeeltelijke opknapbeurt gehad.

De hele kelder is gerenoveerd tot een nieuwe woonruimte.
Een perfecte aparte studio voor de jongere kinderen. 
Twee slaapkamers met een gedeelde badkamer, een apart 
toilet, wasruimte en een kitchenette. Het heeft ook directe 
toegang tot een van de terrassen van de villa, waardoor er 
veel zonlicht naar binnen valt.
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Villa Kalmthout

De oude sfeer van een jaren-‘70-huis behouden zonder de 
functionaliteit en het comfort van een modern huis in gevaar 
te brengen. Dit specifieke huis had een vrij laag plafond, 
dus besloten we om het plafond boven de inkomhal op te 
trekken, waardoor een nieuw atrium ontstaat; en boven de 
woonkamer, waardoor een bibliotheek op een mezzanine 
ontstaat, waar je over het hele woongedeelte en de tuin 
kan kijken.

De ramen zijn nu groter en bieden een panoramisch uitzicht 
op de tuin en op de bovenverdieping, waar een nieuwe 
verdieping is gemaakt van een ongebruikte zolder. Een 
nieuwe suite met ouderslaapkamer en eigen badkamer.

De gekozen materialen zijn sereen en respecteren neutrale 
kleuren, die zich vermengen met houten details.
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Huis Aalst

Een huis van drie gevels, gevraagd om een balans te zijn 
van eenvoudige materialen, witte, grijze en zwarte tinten.
Met een ruim poolhouse met uitzicht over het huis en 
het zwembad, zijn alle elementen in harmonie met elkaar 
verbonden door materialen en vorm.

Interessante elementen in het huis maken het bijzonder 
interessant, zoals de woonkamer die gedeeltelijk onder het 
maaiveld ligt. Het geeft een groot gevoel van gezelligheid 
en afscheiding van de rest van de open woonruimte.
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Villa Froidchapelle

Een zeer moeilijk en steil terrein werd een uitdaging voor 
ons om te overwinnen.

Met zeer strenge regionale en gemeentelijke voorschriften 
moesten we een manier vinden om een bepaalde afstand 
tot de weg te bewaren, toegang tot de tuin aan de 
achterkant te geven en garages te voorzien. Dit alles met 
minimale uitgravingen, om het oorspronkelijke profiel van 
het terrein te respecteren.

Het uitzicht rondom is prachtig en het feit dat mensen 
kunnen genieten van verschillende niveaus van het terrein is 
een groot pluspunt voor dit project. Maximale optimalisatie, 
met respect voor het natuurlijke reliëf.
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Villa Ericeira

Een grote villa met twee verdiepingen, zwembad en een 
grote leefruimte beneden.

De bovenverdieping heeft de bijzonderheid in twee 
blokken, twee delen, verdeeld te zijn. Eén voor de ouders 
met een mastersuite, slaapkamer, badkamer en kleedkamer. 
Er is een aparte doorgang voor de gasten om op het terras 
te komen zonder langs de master suite te gaan. Perfect voor 
een drankje bij een prachtige zonsondergang. En de andere 
is gewijd aan kinderen met slaapkamers en een badkamer.

De twee delen communiceren dankzij het terras en beide 
hebben een prachtig uitzicht over de natuur en de oceaan 
aan de horizon.
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Villa Marbella

We zijn eerst naar Marbella gevlogen om te zien wat ons te 
wachten stond op deze prachtige en grootse heuvel met 
een geweldig uitzicht op zee.

Een charmant huis met veel potentieel om materialen en 
stijlen te combineren. Onze klant was op zoek naar een 
breuk met de bestaande koloniale stijl en wilde er meer van 
het mediterrane in brengen.

We besloten om de vorm van het zwembad te behouden 
en er het verbindende element te maken met de omgeving.

Door gebruik te maken van tadelakt — een oud berberproces 
— konden we een vleugje arabische invloed aanbrengen en 
de verschillende ruimtes rondom homogeniseren. 
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House Flobecq

Drie verlaten huizen in het midden van het dorp zijn door 
onze klant onder handen genomen om een nieuw leven in 
die buurt te brengen. Een oud huis met drie verdiepingen, 
geflankeerd door twee boerderijen, om te vormen tot 
drie woningen, met privétuin zonder de landelijke stijl te 
verliezen.

De gevels van de drie huizen zijn nu harmonieus, waardoor 
de renovatie als een geheel project wordt.
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Apartment Sablon

Een prachtig gebouw uit het einde van de 19e eeuw, ziet 
zijn onderste verdieping volledig gerenoveerd. Met een 
oog voor wit, wilde onze klant een rustige en lumineuze 
sfeer. Een plek om te ontspannen, te lezen. Om vrienden 
te ontvangen, genietend van de open haard. Sereenheid.

(+ Velor Architecten)
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Villa Halle

Dit huis vroeg om een grondige renovatie om aan 
hetgewenste comfort van de opdrachtgevers te voldoen.
Het is aanzienlijk groter geworden. Hoewel de gevel 
helemaal vernieuwd is, zijn enkele elementen herkenbaar 
gebleven. De kwaliteit van ruimte en circulatie zijn sterk 
verbeterd.
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PLATINUM AWARD WINNER - Interior Design 
Friendship Boat - New York City, June 2019

DEZEEN AWARDS 2019 - LONGLISTED
Friendship Boat - UK, June 2019

THE ARCHITECTURE COMMUNITY 2020
International Residential Architecture Awards - Guest House Rupelmonde & Apartment Brussels

World Design Awards 2020 - Paradiso Eco-Resort

GLOBAL FUTURE DESIGN AWARDS 2020
Special Mention Friendship , Kattendijk Office & Paradiso Eco-Resort

LUX LIFE MAGAZINE
2019’s Most Innovative Architectural Practice - Antwerp

DEDALO MINOSSE - Friendship Boat
Venice Biennale, June 2019

Nominee - Innovative Entrepreneurship in the Portuguese Diaspora Award 2013 and 2014
COTEC, sponsored by His Excellency, the President of the Portuguese Republic, Lisbon
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