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In 1993 zijn Pascale en Gorik gestart  
met het architectenbureau en zijn 
ondertussen uitgegroeid tot een 
team van 6 fulltime architecten waar 
ervaring en enthousiaste dynamiek 
hand in hand gaan.

Ze leggen zich ook toe op energiezuinig 
bouwen en EPB- verslaggeving. Ook 
de veiligheidscoördinatie wordt als 
optie aangeboden. 

Het team is hoofdzakelijk actief 
in de particuliere woning- en 
appartementsbouw. Bij ieder project 
wordt uitgegaan van een intensieve 
interactie tussen bouwheer en 
architect waarbij de wensen van  
de bouwheer worden omgevormd 
tot een uniek eindresultaat, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
evenwicht tussen budget en het 
wensenpakket.
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2 Fotografie:  Kenny Wagemans



WONING   C-P
 Nieuwbouw   |   2014   |   Lummen
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WONING   C-H
 Nieuwbouw   |   2014   |   Zonhoven
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5Fotografie:  Patrick Van Gelder



6 Fotografie:  Kenny Wagemans



TWEEWOONST B-B
 Nieuwbouw   |   2016   |   Lummen
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WONING   S-V
 Nieuwbouw   |   2018   |   Zonhoven
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9Fotografie:  Kenny Wagemans



10 Fotografie:  Kenny Wagemans



WONING   C-P
 Nieuwbouw   |   2014   |   Lummen
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22 APPARTEMENTEN
 Nieuwbouw   |   2020   |   Hasselt



13Fotografie:  Kenny Wagemans



Ieder project is een uniek resultaat  van het 
creatieve proces gestuurd door de eisen en wensen 
van de bouwheer. Door middel van 3D-beelden  
creëren we een zo realistisch mogelijke weergave 
van het project, zowel van het interieur als van de 
buitengevels. Hierdoor krijgt de bouwheer een 
goed beeld van het bouwvolume, de indeling en de 
sfeer van het project. 

Voor meer 3D-beelden van interieur en exterieur kan 
je terecht op onze website en instagram pagina.
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De auteurs-architecten beoefenen 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.
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