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Samenvatting ideeën in willekeurige volgorde:
Entree
- Garderobe afsluiten dmv (schuif)deur in verlengde wand toilet. Garderobestang of jashaken evt tegen de
zijmuur (bouwmuur).
- sprong tussen schuifdeur en wand garderobe oplossen dmv u-profiel met ledverlichting (strook) met daarvoor
matglas.
Deze strook kan fungeren als algemene verlichting van de hal, waardoor het plafond mooi strak blijft.
NB evt plafondlichtpunten die je niet gebruikt kun je afdekken, maar de afdekplaatjes zijn vaak niet zo mooi.
Dichtsmeren mag niet en is niet handig, je kunt het dan nooit meer gebruiken. Optie is om de draden eruit te
trekken en af te smeren, dat mag wel. De doos kan altijd weer geopend worden en de draden kunnen opnieuw
getrokken worden. Wel foto maken van de positie voor je hem afsmeert.
- Deur naar voren halen (de gang in). Dichte, liefst gladde deur. Bestaande deur kan ook, maar dan zonder glas,
dichte panelen.
- Àls de Portugese tegels eruit gaan (evt bewaren voor elders) dan i.v.m. hoogteprobleem (tegels kunnen niet
voor de deur) een mooie schoonloopmat over het gehele oppervlak tot de kamerdeur en ook in de
garderoberuimte.
Woonkamer
- transparante wand tegen keukenblok aan, evt iets door laten steken, evt de hoek om laten gaan langs kopse
kant blokje (aansluiting met vide nader te bekijken).
- materiaal: opengewerkt rooster-achtig (als jullie voorbeeld) of alternatief materiaal (bijv transparant kunststof
met ingegoten grassen oid...).

http://www.pyrasied.nl/design-kunststoffen/versato-nature.html
- De dichte trap kan gehandhaafd, maar de hoek eronder blijft dan vrij ‘doods’. Optie: de trap vervangen door
een mooi open trap (uiteraard wel een kostbare ingreep). De hoek onder de trap doet dan meer ‘mee’ met de
ruimte.
Als dichte trap, dan schilderen in antiek vergrijsde blauw, helemaal tot aan de bovenste verdieping.
- In langsrichting rechts: lange smalle kloostertafel met evt aan wandzijde een lange (wand)bank i.p.v. stoelen.
- Achterste stuk een vaste plafondhoge ‘kast’ met meegepleisterde nissen (met evt verlichting erin). De
wandbank loopt er tegenaan. Als geen bank, maar stoelen, maakt het een soort nis, waardoor de tafel meer een
plek krijgt.
- In de nissenkast kan evt. ook de tv weggewerkt worden.
- Lichte hoekbank tegen linkerwand / rug naar de keuken.
- Mooi warm vloerkleed, koraalrood- of terra-achtig.

- achterste deel keukenplafond uitvlakken en evt, inbouw halogeen of led richtspotjes i.p.v.
opbouwarmatuurtjes.
- Vide: verlichtingskoven verwijderen en alles zo strak mogelijk maken en afstuccen.
- In vide mooie grote lamp die zowel van boven als onder mooi is. Kroonluchter kan, wat me mooier lijkt is dit, en
dan bijv. een groepje van drie stuks.

http://www.3a.nl
- Woonkamer: voegen grijs maken: de lichtere kleur uit de plavuis en dan een middengrijs (niet te koel- en niet
te warmgrijs).
- gekleurde wand ok. evt kleur opnieuw afstemmen op rest. Ook: in één lijn door laten lopen achter keukenblok.
Liever alleen een glasplaat ter plaatse van fornuis om de wand te beschermen.

Kantoorruimte
- aftimmering / balustrade rond trap strak maken, zo min mogelijk sprongetjes e.d.
- statafel weg
- tussen twee bureaubladen verhoogd stadeel, met daaronder verrijdbare vergadertafel (moet wel even
uitgewerkt worden).
- Kopse wande trap dichtzetten tot plafond, waardoor trap in een nis valt. Zoveel mogelijk recht en strak maken,
deel van de spijlen aftimmeren of zelfs verwijderen.
- verlichting in het ‘trappenhuis’ opnemen, bijv in de spil, maar misschien juist in de kopse dichte wanden.
Slaapverdieping
- Glazen bouwstenen in spleten. evt in kleur

Evt, als verwijzing naar garderobe beneden, gewoon matglas met verlichting in de spleten. daarmee wordt het
de algemene verlichting op die verdieping.

