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Inspirerende interieurs

voor werken en wonen

Architect vanuit het interieur.
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de mogelijkheden van home domotica, vloer-,

Openingstijden:

wand- en glasverwarming besproken.

Maandag

08.30 – 17.00 uur

Dinsdag

08.30 – 17.00 uur
08.30 – 17.00 uur

De specialiteit van Habitouch

Woensdag

In het beroep van architect hebben zij de speci-

Donderdag 08.30 – 17.00 uur

alisatie om vanuit het interieur te ontwerpen, in

Vrijdag
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verder op uitnodiging/afspraak.
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