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U NIE K E B LIK OP P ER SOONLIJK
BO UW TR AJ ECT

Een kijkwoning, de ideale gelegenheid om je kunnen te tonen als totaalaannemer. Lapeirre
Woningbouw pootte een moderne woning neer in Kortrijk (Bellegem) met veel licht en een groot
ruimtegevoel. Toch ontstond dit project niet zoals de meeste kijkwoningen. Ze is namelijk
ontworpen en gebouwd voor echte klanten. Het koppel, gepassioneerde ondernemers en
levensgenieters, neemt er binnen enkele jaren zijn intrek en ondertussen laten toekomstige klanten
zich hier inspireren. Want het is uiteindelijk een toonbeeld van wat Lapeirre dagelijks doet: woningen
bouwen en verbouwen op maat van specifieke klanten en hun dagelijks leven.
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We keren terug naar de eiken trap die ons naar de bovenverdieping bracht. Deze rechte trap met onderliggende trapbomen
blendt perfect in de moderne en tijdloze inrichting van de woning.
De rustieke eik kreeg een naturelle afwerking, om de zachte houttinten ten volle tot zijn recht te laten komen. In de handgrepen
zijn ledstrips ingewerkt. Een functionele extra met tegelijk architecturale meerwaarde. Het maatwerk en de plaatsing van de trap
werden vakkundig uitgevoerd door Trappen Demunster, al sinds
hun beginjaren een vaste bouwpartner. “We bestaan nu twintig jaar
en quasi van het prille begin werken we voor Lapeirre”, zegt Valerie
Demunster. “Ze waren een van onze eerste klanten en de samenwerking loopt verder. Wellicht dankzij de open communicatie en
het wederzijds vertrouwen. Trappen Demunster verwerkt het
hout volledig in eigen beheer en dat laat alle opties open, voor de
architect en voor de bouwheer. “We kiezen de bomen in het bos,
verwerken ze tot gebruiksklaar hout, maken de trap op maat en
onze plaatsers installeren alles piekfijn op de werf. Eik is een vrij
klassieke keuze voor trappen en dat is natuurlijk niet toevallig. Het
is een duurzaame, want een eiken trap gaat lang mee. Bovendien
is eik een dankbaar materiaal om mee te werken. Het leent zich
tot mooie realisaties. Ook zonder veel tierlantijntjes, zoals bij deze
trap. Krachtig in zijn eenvoud en perfect passend bij het interieur
en de gekozen materialen.”

●

Wilt u deze kijkwoning in Kortrijk (Bellegem) bezoeken? Check
kijkdagen op www.lapeirre.be/kijkwoning of bel 051 26 36 86
voor een afspraak.

Trappen Demunster
Waterven
8501 Kortrijk
056 44 05 35
www.trappendemunster.be
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