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UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Mensen besteden veel aandacht aan de indruk die ze op anderen maken. We willen ons
onderscheiden en dragen onze identiteit uit door de keuze van onze kleding, schoenen,
voor staat.
Het interieur en exterieur van een gebouw visualiseren evenééns de identiteit en daarmee
het onderscheidende vermogen van de gebruiker van dit gebouw. Gevolg is dat wand- en
gevelbekleding een steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur wordt.
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BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

INVESTEREN IN
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