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Landelijke woondroom met moderne twist
Een nieuwbouwwoning is de ideale kans om helemaal je ding te doen.
Dat dachten Steffi en haar vriend Amber toen ze in Koekelare bouwden
met Lapeirre. De totaalinrichting van de benedenverdieping bracht hen
bij Coopman Interieur. De eigenaars wisten goed wat ze wilden en onze
interieur architecte Benedicte was meteen mee in hun visie.

Maatwerk met warme houttinten
De leefruimtes moesten praktisch onderhoudsvriendelijk en vooral ge-
zellig worden. Het ontwerp stond redelijk snel op punt, dankzij hun
duidelijke voorkeur voor de landelijke stijl. Ze wilden aanvankelijk veel
eik. Door verschillende 3D-ontwerpen naast elkaar te leggen kozen ze
uiteindelijk voor een ander kleurenpallet, waar ook wit erg aanwezig
was. “ Het eerste ontwerp van Benedicte zat er boenk op. Ze verbeel-
de perfect wat we vroegen. Dankzij die duidelijke vertaling van onze
visie zagen we dat al dat hout te zwaar overkwam en te landelijk was
voor ons,” aldus Steffi

(Materiaal)technisch advies 
De plannen van de architect en de voorkeuren van de eigenaars was
een duidelijke leidraad voor de interieurinrichting. De toegevoegde
waarde van Coopman uitte zich in het finetunen van de kleurkeuze en
advies voor het maatwerk. “ Dit was onder ander het geval met de
draai-insteekkast in de keuken voor de koffiezet “, licht Benedicte toe.
“ Als je de kast dicht doet is de keuken meteen opgeruimd en dat ad-
vies was er ook voor de driezijdige haard van Kalfire, gezellig en ge-
makkelijk in gebruik.” Het was Benedicte die eikfineer aanraadde in
plaats van massieve eik. De gescratchte afwerking geeft extra uitstra-
ling aan de houten accenten. “ Benedicte bracht materialen en kleuren
aan via de voorbeelden in de showroom. Da t maakte het voor ons
tastbaar. Na een jaar wonen zouden we niets willen veranderen. De
positieve commentaren van familie en vrienden bevestigen dat de
keuze voor Coopman Interieur de juiste was”, besluit Steffi tevreden.
(NVZ)

Door de centraal geplaatste haard kan men genieten van de
warmte en het vuur vanuit alle hoeken van de woning.

Er wordt zowel in de eetruimte als in  de keuken eik gebruikt
om een gevoel van  rust en eenheid te creëren.

Een bureau en nuttige ruimtes kunnen ook visueel heel mooi
aangepakt worden.
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www.coopmaninterieur.be

In 1982 stichtte Stefaan Coopman zijn onderneming in Passendale, eerst als een klassieke
meubelmakerij-schrijnwerkerij. Zijn inschatting van de steeds wijzigende smaken en trends
zorgden er voor dat hij de klemtoon meer en meer ging leggen op de totaalinrichting.
Vandaag staat met de broers Bart en Tom Coopman de tweede generatie aan het hoofd van
een rasecht familiebedrijf, dat geëvolueerd is tot een allround maatwerk-interieurspecialist
die geen uitdagingen uit de weg gaat.
(NVZ)
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