Bouwmeester
Exclusieve online bouwbeurs

Deze mail wordt u nooit ongevraagd
toegestuurd.
U ontvangt hem naar aanleiding van uw
ingave bij Bouwmeester.

www.bouwmeester.be

Geachte,
U leest de uitgave van de maandelijkse Bouwbrief October 2005.
Met meer dan 300.000 bezoekers en 15.000.000 hits in 2004 !!! is bouwmeester.be
één van de toonaangevende online bouwbeurzen in Vlaanderen. 28.139 bezoekers
in September 2005

VILLAREPORTAGE van de maand
AR + VILLABOUW & INTERIEUR: Tijdloos wonen met AR+
Villabouw.

Meer info...

Het hoekperceel biedt het voordeel dat dokterspraktijk en privéingang hun eigen identiteit bewaren.
De gelijmde gevelsteen geeft de woning een sterkere uitstraling.
Verticale en horizontale cedervlakken beschermen de ingangen
en hun privacy.
Ondanks de gesloten voorgevel hebben de praktijkinkom en de
wachtzaal toch een luchtige en ruimtelijke sfeer.
Dit werd bekomen door lichtstraten in het plat dak in te werken.
Hierdoor valt het licht langs de wand speels naar binnen.

Meer info...

INTERIEURMATERIAAL van de maand

NORDEX : Probeer onze deurenconfigurator !!!!

Meer info...

Elk jaar wordt de NORDEX-collectie uitgebreid met enkele nieuwe
ontwerpen. Zo ook in 2005 waarbij vooral het strakke design in het
oog springt, dikwijls gecombineerd met natuurlijke materialen. Let
hierbij op de gekleurde fineertoepassingen in grijstinten en de
prachtige donkerbruine wengé-fineer.
Bezoek ook zeker onze onlangs vernieuwde website
(WWW.NORDEX.BE). Hier vindt u ook info over onze trappen,
parket en wandkasten. Ook alle praktische info over onze
showrooms kan u hier terugvinden.
AANRADER: Probeer onze deurenconfigurator en test welke deur
in uw interieur past.
Meer info...

ARCHITECT van de maand
DANIEL CORTEN : Uitbreiding van een vrijstaande woning.

Meer info...

Uitbreiding van een vrijstaande woning : de eigenaars wilden voor
zichzelf een afgescheiden slaapkamer met badkamer en dressing.
Daarom werd een nieuw volume met hellend dak naast het
bestaande geplaatst. Op het gelijkvloers werd de garage en een
bureel ondergebracht, op de verdieping de slaapkamer voor de
ouders.
De verbinding met de bestaande woning werd gerealiseerd door
een overgangsvolume met een plat dak. Hierin bevindt zich tevens
de (nieuw) toegang tot de woning. Deze bevond zich vroeger
(ongelukkig) aan de linkerzijde, zodat bezoekers steeds een eind
moesten rondlopen. Aan de achterzijde werd ook de living en de
eethoek iets vergroot.
Meer info...

KIJKWONING van de maand
DUMOBIL: Een ruime landelijke woning.

Meer info...

De kijkwoning is een ruime landelijke woning. Hier gaat traditie
samen met hedendaags comfort. Vanaf de inkom kan je naar de
living en naar de keuken. Hier is gekozen voor een ruime
leefkeuken. Je wordt helemaal ondergedompeld in een huiselijke
sfeer met de gezellige open haard en de massieve eiken
parketvloer. Door de wasplaats kom je in de ruime dubbele garage

met aansluitend een ruime tuinberging.
Op de verdieping heb je aan de ene zijde 2 kamers met ruime
douchecel en apart toilet. Aan de overzijde van de gang bevindt
zich de slaapkamer van de ouders met aparte badkamer en
dressing. De 4de kamer bevindt zich boven de garage en kan
dienst doen als slaapkamer of polyvalente ruimte (bureau of
speelkamer).
Meer info...

BOUWMATERIAAL van de maand
VERGRABO : Pioniers in de branche van oude materialen.

Meer info...

Sedert 1967 is Vergrabo, als één van de pioniers in de branche,
vaste leverancier van alle oude gevelstenen, dakpannen, e.d.
Als sloopbedrijf hebben wij de ganse "produktie" zelf in handen
wat zeer belangrijk is voor de kwaliteit van de materialen.
Door de goede kwaliteit en het esthetisch aantrekkelijke zijn onze
produktie sinds de laatste vijf jaren internationaal doorgebroken
over de continenten heen. Alle materialen zijn te bezichtigen in
onze toonzaal te Lier (alle werkdagen van 8 tot 18 uur en zaterdag
van 8 tot 12 uur). Van alle soorten gevelstenen zijn zeer
uitgebreide referentielijsten verkrijgbaar.Tevens zorgen wij voor de
volledige begeleiding van de klant bij de keuze van de materialen.
Meer info...

WOONBOEK van de maand
BETA PLUS: Hedendaags wonen in Belgie.

Meer info...

België vervult al jarenlang een vooraanstaande rol op het gebied
van hedendaagse architectuur en design. Belgische architecten,
ontwerpers en interieurspecialisten genieten wereldwijde faam
voor hun realisaties. In dit boek worden recente projecten van
toonaangevende Belgische architecten en binnenhuisarchitecten
voorgesteld: Vincent Van Duysen, Pascal Van Der Kelen, Instore,
Jean-Marie Gillet, Obumex, Nathalie Van Reeth, Christine von der
Becke en Hendrik Vermoortel (Buro I & II).
Het gaat zowel om nieuwbouw- als restauratieprojecten die alle
gekenmerkt worden door de hoge afwerkingsgraad en de serene,
ingetogen sfeer die ze uitstralen. Ondanks de verscheidenheid
van de hier gepresenteerde woningen loopt er toch een leidmotief
doorheen alle reportages: het streven naar een zuivere esthetiek,
een (interieur)architectuur die op zoek gaat naar de essentie in

pure vormen en warme materialen.

Meer info...

EVENEMENT van de maand
De Nationale Kijkwoningendag : Zondag 23 oktober 2005, van 10
tot 18 uur

Meer info...

Kandidaat-bouwers hebben een nijpende behoefte aan informatie
en inspiratie. Dat alles vinden ze op de Nationale Kijkwoningendag
die het maandblad 'Ik ga Bouwen' elk jaar organiseert.
Geïnteresseerden zijn die dag welkom in de kijkwoningen,
referentieprojecten van tientallen sleutel-op-de-deurbedrijven,
projectontwikkelaars en bouwkantoren. Kandidaat bouwers en
kopers kunnen de gratis programmabrochure met de
deelnemende projecten krijgen bij het oktobernummer van Ik ga
Bouwen. Dit nummer is vanaf eind september verkrijgbaar bij uw
krantenwinkel.
De Nationale Kijkwoningendag is een evenement van het
maandblad Ik ga Bouwen en wordt mee georganiseerd door
BuildingServices.be, Desimpel, De Woongids, easy.be, Grohe,
Terca , Ing, Electrabel en Weekend Knack.
Gratis programmabrochure met de deelnemende projecten te
krijgen bij het oktobernummer van Ik ga Bouwen!
Meer info...

GRATIS WEDSTRIJD !!!!!!
Gratis woonboek te winnen : Belim Bouwteam.
Iedere maand gratis woonboek te winnen, enkel je e-mail invullen
en het aantal bezoekers raden dat bouwmeester.be zal ontvangen
in de maand OCTOBER 2005. De winner wordt bekend gemaakt
in de bouwbrief van NOVEMBER 2005.
Meer info...

BOUWMEESTER
Winner SEPTEMBER : dita1191@hotmail.com Meer info...

