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KIJK OP WWW.STUDIOPROJET.NL VOOR MEER INFORMATIE.

3D VISUALISATIE
Met behulp van een 3D-ontwerp kunnen we je stijlen en voorkeuren optimaal ver-
werken in je toekomstige werk- of leefomgeving.

KLEUR - INTERIEUR ADVIES
Een fijn en gezellig huis waar jij je helemaal happy voelt? Wij verzorgen het voor je, 
met prachtige kleuren die perfect bij elkaar passen.

EEN HELPENDE HAND
Heb je zelf al een idee, of weet je nog niet welke keuzes je het best kan maken? 
Wij helpen je graag een handje en en gaan met of voor jou op pad.

ADVIES OP MAAT
Stylingadvies op maat, dat is waar het bij ons om draait. Creatief, persoonlijk en 
professioneel.

Ben je op zoek naar een creatief interieur-, kleur- en behangadvies? 

Dan ben je bij Monique Arts van Studio Projet aan het juiste adres. Be-

trokken, kundig en een expert in het kiezen van de juiste kleuren. Mo-

nique gaat met meer dan 25 jaar ervaring een stap verder in het ad-

viseren. Bijvoorbeeld met een 3D-ontwerp, een visueel hulpmiddel dat 

prima van pas kan komen bij het zoeken naar het interieur dat bij je past.

Projet is in 2000 opgericht en is 
sindsdien uitgegroeid tot een pro-
fessioneel en onafhankelijk advies-
bureau.

Projet ondersteunt en adviseert u 
geheel onafhankelijk met volop 
ervaring en gedegen kennis van 
bouwkunde,  constructies, installa-
ties en interieur. 

Projet levert uiteenlopende dien-
sten en werkzaamheden voor za-
kelijke en particuliere opdrachtge-
vers.

VOEL JE THUIS IN JE EIGEN WONING



INTERIEURONTWERP FOTOREALISTISCH IN 3D

BELEEF HET IN 3D

Een ontwerp kan er op papier  
nog zo mooi uitzien, maar écht 
beleef je het als je met behulp 
van 3D diepte ervaart. Of het nu 
gaat om een bestaande woning 
of nieuwbouw, een 3D-ontwerp 
kan je helpen om de juiste keuzes 
te maken, en geeft je levensech-
te inzichten in sfeer en uitstraling.  
Een ontwerp kan exact worden 
uitgevoerd zoals het in 3D wordt 
getoond. Ervaar het zelf!

DE JUISTE KLEUREN

Merk je dat het best lastig is om 
de juiste kleuren te kiezen en 
kom je er niet uit? Dan wordt het 
tijd om te sparren met iemand 
die goed aanvoelt wat voor 
jou belangrijk is én die expert 
is in het kiezen van kleuren. Je 
bespaart hiermee tijd en krijgt 
gegarandeerd kleuren die bij jou 
en je interieur passen.

PERSONAL SHOPPER

We helpen je met raad en daad 
bij het kiezen van het interieur 
dat bij jouw stijl past. Of het nu 
gaat om meubilair, verlichting 
of woonaccessoires, als personal 
shopper gaan we graag voor of 
met jou op pad. Ook kunnen we 
je begeleiden bij grote aanko-
pen, zoals een keuken of bad-
kamer. Ons uitgangspunt: voel je 
thuis in je eigen woning! 

STYLING

Heb je voldoende inspiratie 
maar vind je het desondanks 
toch moeilijk om nét die finishing 
touch te vinden voor je interieur? 
Geen nood. Met onze expertise 
en jarenlange ervaring helpen 
je graag met het maken van de 
juiste keuzes. Een fijn en gezellig 
huis waar jij je helemaal happy 
voelt, dat is waar het om gaat.

BOUW / REALISATIE

Projet is na 20 jaar meer dan er-
varen in bouwkundig tekenwerk, 
vergunningen aanvragen, (ver)
bouw offerte beoordelingen 
en complete bouwbegeleiding 
voor zowel particuliere- als de za-
kelijke relaties.

VERF & BEHANG

Geef met verf en behang je 
interieur eens een boost en creëer 
een nieuwe sfeer in je woning. Of 
het nu gaat om muren, plafonds, 
vloeren of kozijnen, met een 
uitgekiend kleurenplan bereik je 
op een relatief makkelijke manier 
de mooiste effecten. Bij Studio 
Project hebben we alles in huis 
om  je woning te verfraaien en 
mooier te maken.

ASSORTIMENT
 
Bij Studio Projet werken we sa-
men met diverse fabrikanten en 
leveranciers waar we in veel ge-
vallen een jarenlange ervaring 
mee hebben. We houden de 
vinger aan de pols als het gaat 
om de nieuwste trends, hebben 
de beschikking over een ruim as-
sortiment, en hebben alles in huis 
om je woning te verfraaien en 
mooier te maken.

ADVIES

Samen met jou gaan we aan de 
slag om jouw wensen tot werke-
lijkheid te maken. Dat doen we 
niet alleen door goed te luiste-
ren en de tijd voor je te nemen, 
maar ook met een persoonlijk en 
professioneel advies op maat. Bij 
Studio Projet helpen we je graag 
om jouw woonwensen zo goed 
mogelijk tot hun recht te laten 
komen.



Projet is werkzaam in de volgende disciplines: 
• Kantoren  •   Bedrijven 
• Winkels  •   Appartement gebouwen
• Horeca   •   Villa’s en woningen 

Projet is werkzaam in de volgende onderdelen: 
• Verbouw  •   Nieuwbouw
• Uitbreiding  •   Renovatie
•   Vastgoed beheer •   Facilitair manager

Voor een overzicht van referentieprojecten kunt u kijken op: www.samenbouwend.nl

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 
Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Projet  •  Overbeeke 1a  •  5258 BL Berlicum (NB)  •  T [073] 523 05 83  •  E info@projetbv.nl  • | www.samenbouwend.nl


