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Inarto Architecten is een multiprofessionele architectenvennootschap
die zich richt op zowel algemene architectuur als interieurarchitectuur in een
wijde regio rond ons fonkelnieuwe kantoor in Herentals.

Aan het roer van Inarto Architecten staan vier persoonlijkheden
met een grote diversiteit die samen een sterk complementair
geheel vormen.
Jesse Mampay, ingenieur – architect. De jongste uit
de groep gaat door zijn jeugdig enthousiasme geen
enkele uitdaging uit de weg. Zijn ideeën zijn steeds
fris en vernieuwend. Ruimtelijke ordening heeft voor
Jesse geen geheimen waardoor op elk perceel een
geoptimaliseerd project zal ontstaan.
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Jef Beneens, architect. Door zijn jarenlange ervaring als zelfstandig
architect heeft de bouwwereld nog weinig geheimen. Technische
kennis en communicatie zijn z’n sterke punten. Bouwkundige
problemen worden met zin voor dialoog in goede banen geleid.

Evi van Rompaey, interieurarchitect. Haar aangeboren gevoel voor
ruimte, schoonheid en vormgeving maken van haar een knappe
designer. Daar waar velen stoppen begint bij haar
de verfijning, zin voor detail is één van haar grootste
troeven. Haar doorgedreven zin voor detail kunnen
we dagelijks ervaren in onze nieuwe kantoorruimte.
cv

Niko Helsen, bouwcoördinator. Hij bezit de kunst om
dingen grondig te plannen en bewaakt opgegeven
budgetten. Time-management is zijn sterkte en dit
zowel voor de planning op kantoor als de opvolging op de werven.
Deze vier vennoten worden geruggesteund door een team van jonge,
enthousiaste medewerkers die van Inarto Architecten mee een
dynamisch geheel maken.

Interieurarchitectuur is een ware passie.
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Meergezinswoningen //
Energiezuinig bouwen is ons
stokpaardje. We volgen de laatste
ontwikkelingen en tendensen in
milieubewuste bouwtechnologie op
de voet. Bouwen, rekening houdend
met de strengste normen op vlak van
S-peil, is voor elke woning een must.
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Interieurs woningen //
Bij elk project streeft Inarto
Architecten naar de essentie.
Eenvoud, elegantie, functionaliteit,
esthetiek en gebruiksgemak staan
in elk uitgekiend ontwerp centraal.
In onze ontwerpen gaan we op zoek
naar het juiste ruimtelijke gevoel,
een perfect evenwicht tussen licht
en ruimte en een passende sfeer.
We gaan geen uitdaging uit de
weg of het nu gaat om een woonkamer, slaapkamer, keuken,
kantoor of winkel.
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Zakelijke interieurs //
Met behulp van een persoonlijke
aanpak en een uitgebreide voorstudie, wordt de binnenhuisarchitectuur
gecreëerd die juist is voor u.
Wij zijn reeds 30 jaar actief als
architect. In die tijd hebben wij ruime
ervaringen opgedaan met een grote
diversiteit aan bouwstijlen, voorkeuren en begrenzingen. Zodoende
kunnen wij een interieur op maat
ontwerpen dat beantwoord aan de
specifieke voorkeuren en vereisten.
Wij zorgen van ontwerp tot uitvoering voor uw interieurproject.
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Kantoor en industrie //
Ook voor grotere industriële
projecten en kantoren hebben wij
de nodige ervaring in huis.
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Zorgsector //
Vooral in de medische wereld hebben
wij een doorgedreven know-how.
Dokters, tandartsen, apothekers en
polyklinieken stonden meermaals
met succes op onze klantenlijst.
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INHOUD

Sterk in de ontwikkeling van creatieve ontwerpen,
volgens de meest recente stijlen en technieken.
Met focus op kwaliteit, creativiteit, persoonlijk contact, directe communicatie, precieze timing, detaillering en
budgetcontrole staan we garant voor een vlot bouwproces. In elk bouwproject blijven de wensen van de bouwheer
primeren zodat er een inspirerende omgeving gecreëerd wordt die voldoet aan de initiële wensen en noden.
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Sint jobsstraat 214
2200 Herentals
info@inarto-architecten.be

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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