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We zijn een dynamisch interieurbedrijf, met een ruime ervaring aan projecten.

Ik en mijn team werken nauw samen aan alle projecten. Zo kunnen elkaar inspireren en worden geen details uit het oog verloren. 



Als interieurarchitect is jullie droominterieur mijn passie! 
Zowel verbouwing als nieuwbouw, grote of kleine projecten, geen enkele 
uitdaging ga ik uit de weg!
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Als interieurarchitect vind ik het belangrijk om met een strak en sober lijnenspel een warme en intieme 
sfeer te scheppen. De combinatie van creativiteit, functionaliteit en materiaalkeuze zorgen voor een 
harmonieus geheel. Door de juiste proporties en verfijnde details wordt elk project uniek.  
Minimalistisch, modern, tijdloos, landelijk, …
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Elk project is een intense zoektocht naar een evenwicht tussen 
vormgeving en warmte, tussen esthetiek en functionaliteit, rekening 
houdend met persoonlijke voorkeur en levensvisie.
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Als interieurarchitect benader ik elke opdracht, elke ruimte als een unieke situatie. 
Bij het ontwerpproces ga ik systematisch en gecoördineerd te werk. 
Dit leidt tot een ontwerp dat zowel esthetisch als functioneel voldoet aan uw gebruikseisen.

Fotografie © Max Vicca
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Elk project is uniek en krijgt dan ook een uniek ontwerp! 
De combinatie van creativiteit, functionaliteit en de materiaalkeuze 
zorgen voor een harmonieus geheel.
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Project 7
  — vervolg
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Welke interieurstijl u ook verkiest, samen komen we tot een creatieve totaaloplossing waarin elk 
aspect aan bod komt, rekening houdend met uw stijl, budget en materiaalkeuze.
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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.

Als interieurarchitect begeleid ik u in alle 
fases van uw interieurproject. Van ontwerp tot 
uitvoering en van opvolging tot oplevering.
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INTERIEURARCHITECT 
Stefanie Coninx

0494 38 05 80

Kerkstraat 19 bus 2    
3990 Peer

info@interieurarchitect-stefanieconinx.be 
www.interieurarchitect-stefanieconinx.be
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