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“Wij creëren de gewenste beleving 
voor iedere ruimte, van het concept  
tot en met de realisatie” 

#1   l   ORGANISEREN

Met ons team van LC Interior architects vertaalt 

de intake naar een visualisatie in 3D. Nu kunt u 

een virtuele wandeling maken door alle ruimtes. 

Het is immers niet gemakkelijk om u zich een voor-

stelling te maken van het eindresultaat, wanneer 

u in een lege onafgewerkte ruimte staat. Op 

deze manier krijgt u toch een perfecte indruk van 

de complete uitwerking van het project.

#3   l   MONTEREN

Onze eigen inhouse gediplomeerde interieurbou-

wers van FlexStyle Interior Productions produceren 

niet enkel een breed assortiment aan meubilair, 

maar monteren deze ook hoogstpersoonlijk bij u op 

locatie. de meest korte lijn mogelijk ontstaat tussen 

productie en montage, waardoor wij service en 

kwaliteit garanderen. 

#2   l   PRODUCEREN

Onze eigen inhouse interieurbouwwerkplaats 

FlexStyle Interior Productions produceert op  

duurzame wijze keukens, interieurs en meu-

belen op maat. Hier werken wij met liefde aan 

prachtige objecten gemaakt van hoogwaar-

dige materialen. Standaard producten vol-

staan immers niet altijd voor uw unieke project. 

Op deze manier besparen we niet alleen tijd en 

kosten, maar   garanderen    we een volledig  

custom made eindreslutaat.

Juist de mogelijkheid om alle onderdelen in onze eigen FlexStyle fabriek te produceren maakt dat 
we voorop lopen in snelheid, efficiëntie en duurzaamheid. Met een eigen visie op wonen, hoog-
waardige materialen en door goed te luisteren naar uw wensen, stellen wij het product tot in het  
kleinste detail voor u samen. Een waardevolle aanvulling hierop zijn de exclusieve collecties van  
Satelliet Meubelen. Samen staan wij voor kwaliteit en originaliteit. 

LC interior architects tilt uw hospitality-beleving naar een hoger niveau!



#4   l   REALISEREN

Een project of werkproces tot een goed einde 

brengen is een kunst op zich. Vooral complexe 

projecten kenmerken zich nogal eens door 

uiteenlopende belangen en een variëteit aan 

betrokken disciplines. Met onze ruime kennis 

en ervaring kunt u uw project gerust aan ons  

toevertrouwen.
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