
Team Jos Heylen wint Schrijnwerk Awards 2014

Het team van Jos Heylen uit Hulshout wint de Schrijnwerk

Awards 2014 in de categorie Interieurbouw. Het winnende

project betreft de totaalrenovatie in Edegem van een woning

van zo’n 30 jaar oud, waarbij de interieurbouwer de keuken-

inrichting verzorgde, net zoals de aansluitende bureau-inrichting,

de vestiairekasten, kasten onder de trap en de inrichting van

de badkamer op de verdieping. De oude woonst werd in

een compleet nieuw en modern jasje gestoken, tot grote

tevredenheid van de bouwheer. De jury roemde vooral het

hoge niveau van afwerking.

Van ontwerp naar uitvoering mét een plus

Het strakke ontwerp met zuivere lijnen is van de hand van

architect Dimitri Pauwels. Maar het team van Jos Heylen heeft

de verdere ‘finetuning’ met creatieve constructieve oplossingen

gerealiseerd. Zo resulteerde de zwarte nis in de keuken in

een combinatie van materialen: het zeer harde, slijtvaste en

hittebestendige Dekton werd gekozen voor de tabletten,

de omkasting is uitgevoerd in laminaat en de spatwand in

zwart gelakt glas. De hele nis heeft zo hetzelfde uitzicht,

maar de materiaalkeuzes sluiten perfect aan bij het gebruik.

Op eenzelfde nauwkeurige en detailgerichte wijze is het

volledige project uitgevoerd. Zo komt het strakke geheel met

wit-zwarttegenstellingen mooi tot zijn recht door de warme

uitstraling van de natuureik tussen de witte kasten in het

bureel. Ook de strakheid en het perfect uitgelijnde karakter

van alle ingrepen springt in het oog.Minder zichtbaar maar des

te knap zijn de talloze verborgen technieken en leidingen.Ook

het feit dat het een verbouwing betrof van een oude woning

met vele scheve muren, bekeken tegen het piekfijne resultaat,

is een echte troef uit dit project.

Tevreden opdrachtgevers

Voor de bouwheer was het een verademing om met Jos Heylen

en zijn ploeg samen te werken. Maarten :“Van bij het ontwerp

was er steeds heel veel ruimte voor discussie, aanpassingen en

wederzijdse suggesties. De vakkundige plaatsers gingen altijd

zorgvuldig te werk, met heel veel oog voor detail en een

afwerkingsgraad waar we enkel van konden dromen. Ging

er toch eens iets mis, dan werd er in overleg een oplossing

gevonden.Door dit alles kan ik Jos Heylen en zijn medewerkers

alleen maar aanraden aan vrienden en familieleden. Ze moeten

vooral doorgaan op dit elan van mooi en fijn werk, van begin

tot eind.”

Jos Heylen nv

Zaakvoerder Jos Heylen en zijn vrouw Carine De Ceuster staan

al meer dan 30 jaar aan het roer van hun kmo met een twintigtal

vakmensen in dienst. In totaal bestaat het familiebedrijf al meer

dan 65 jaar.Dat er naast ervaring en kwaliteit ook innovatie en een

blijvende evolutie leeft in dit bedrijf, bewijst deze overwinning

van de Schrijnwerk Award op 27 november 2014. In 2009

won Jos Heylen deze Award voor de eerste keer, in 2013

behaalde zijn bedrijf een verdienstelijke tweede plaats.
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